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De scopingnota bouwt voort op de startnota en bepaalt de te onderzoeken 
ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, 
alsook de methode ervan. Door het opmaken van de scopingnota wordt er 
richting gegeven aan het onderzoek voor wat betreft het plan zelf en de effecten.

De resultaten van de raadplegingen (zowel publiek als adviesinstanties en 
adviesraden) worden besproken en verwerkt in een scopingnota. Deze nota 
wordt publiek gemaakt en zal de basis vormen voor de opmaak van het 
voorontwerp. De wijze waarop het participatietraject wordt opgebouwd, wordt 
omschreven in de begeleidende procesnota.



00.
SCOPING EN INLEIDING
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INLEIDING EN OPGAVE

Onder deze paragraaf wordt aangegeven hoe zal worden omgegaan met 
suggesties om het plan te verbeteren en worden aandachtspunten in functie 
van de effectonderzoeken in de scopingnota beschreven. 

De startnota en procesnota werden door het CBS goedgekeurd op 24/6/2019 
Van 6/9/2019 tot en met 4/11/2019 werd omtrent die nota’s een publieke 
raadpleging gehouden en op 14/9/2019 werd er een participatiemoment 
georganiseerd. 

0.1. Advisering en Participatie

ADVIESVRAAG 

De ontvangen adviezen en reacties werden gegroepeerd en behandeld (blauwe markering) in onderstaande tabellen. 

Adviesinstantie Ontvangen 
op

Advies – inhoud en behandeling (blauwe markering) 

Departement 
Omgeving Afdeling 
gebiedsontwikkeling, 
omgevingsplanning 
en -projecten

9/9/2019 ⋅	 Volgens het Ruimtelijk Structuurplan (RSV) Vlaanderen is Sint-Niklaas geselecteerd als regionaalst-
edelijk gebied. Het plangebied is gelegen binnen de grenslijn van het regionaalstedelijk gebied. Er zijn 
geen bestemmingswijzigingen voor deze site verbonden aan het afbakeningsproces van het regionaalst-
edelijk gebied. Inhoudelijk zijn er geen fundamentele bezwaren tegen de planopties. Als onderdeel van 
de bebouwde ruimte van de stadskern zijn geen woonbehoefte- of voorzieningenstudies nodig cfr. de 
omzendbrief RO 2017/01 ‘Een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en de on-
bebouwde gebieden’. Het planvoornemen versterkt het multifunctioneel stedelijk weefsel met aandacht 
voor alle vervoersstromen en groene dooradering. Er worden bijgevolg geen kennelijke strijdigheden 
opgemerkt met de ontwikkelingsperspectieven van het RSV.

⋅	 In de startnota wordt de relatie met het GRS slechts beperkt benoemd. In het bijzonder wordt de rol 
van het Hendrik Heymanplein als parkeerplein niet aangehaald. Ofschoon de relatie met het richting-
gevende gedeelte van het GRS in de eerste plaats een lokale verantwoordelijkheid is wijzen we erop dat 
gemeentelijke RUP’s worden opgemaakt ter uitvoering van een GRS. Het lijkt bijgevolg noodzakelijk 
om de relatie met het GRS verder uit te diepen en te onderzoeken in welke mate het RUP de hierin bes-
chreven ontwikkelingsvisie respecteert.  

In het kader van de doorvertaling van de startnota naar scopingnota wordt dit toegevoegd.

⋅	 Het planprogramma is wat betreft de discipline ruimtelijke ordening voldoende omschreven. Voor deze 
discipline wordt bijgevolg de opmaak van een planMER niet nodig geacht. Wel wijzen we op sectorale 
regelgeving die kan doorwerken in het verdere planproces. In het bijzonder wijzen we op volgende rege-
lgeving: onroerend erfgoeddecreet (beschermd monument, stadsgezicht), waterlopen (waterloop derde 
categorie), decreet integraal handelsvestigingsbeleid (artikel 10) en het nieuwe decreet houdende de 
gemeentewegen (art. 12). 

⋅	 In verband met het aspect externe mensveiligheid wordt verder onderzoek gevraagd. Hiervoor moet u 
nog contact opnemen met het Team Externe Veiligheid van het departement Omgeving. 

In kader van de doorvertaling van de startnota naar scopingnota wordt dit toegevoegd.

⋅	  In dit advies van het departement Omgeving wordt geen uitspraak gedaan over het al dan niet 
opmaken van een plan-milieueffectrapport (plan-MER). Vóór de voorlopige vaststelling van het ontwerp 
RUP moet u het team Mer een bevestiging vragen dat het plan geen aanzienlijke milieueffecten kan 
veroorzaken en dat de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is. 
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Deputatie Provincie 
Oost-Vlaanderen 

24/10/2019 Gunstig advies

⋅	 Het RUP komt grotendeels overeen met de principes van het PRS en de conceptnota ‘ Maak ruimte voor 
Oost-Vlaanderen 2050.  Het is gewenst om in het vervolgtraject van het RUP ook de elementen uit de 
strategische visie/ conceptnota mee op te nemen in het RUP (deze worden opgesomd in het advies).

In kader van de doorvertaling van de startnota naar scopingnota wordt dit toegevoegd.

⋅	 De startnota is op een goede manier opgebouwd; de analyse is zeer relevant en duidelijk en de uitgang-
spunten en de toekomstvisies zijn op een goede manier gevisualiseerd.

⋅	 Het plangebied wordt in het zuiden begrensd door waterloop O1279, 3de categorie. De stad Sint-
Niklaas is waterloopbeheerder.   Bij de verdere opmaak van het RUP dient hiermee rekening gehouden 
te worden. De dienst Integraal Waterbeleid vraagt om het tracé van de waterloop  O1269 via een 
indicatieve overdruk op het grafisch plan aan te duiden. Op die manier wordt duidelijk gemaakt dat 
de ruimte in de onmiddellijke omgeving van de waterloop een specifieke invulling dient te krijgen die 
compatibel dient te zijn met de aanwezigheid van de waterloop. Het tracé is indicatief om eventuele (al 
dan niet natuurlijke) verplaatsingen van de waterloop niet te hypothekeren. Waterlopen vormen immers 
functionele verbindingen i.k.v. waterafvoer en - bevoorrading en i.k.v. ecologie en landschap. 

De waterloop waarover sprake ligt niet aangrenzend, maar in de onmiddellijke omgeving van 
het plangebied. In kader van de doorvertaling van de startnota naar scopingnota wordt extra 
informatie toegevoegd. Ook op het grafisch plan zal deze waterloop zichtbaar gemaakt worden.

⋅	 Het betreft een gerangschikte waterloop, waarvoor wetgeving van toepassing is. Er wordt verwezen 
naar de wetgeving.

In kader van de doorvertaling van de startnota naar scopingnota wordt een vermelding hiervan 
toegevoegd.

⋅	 Door de dienst Integraal Waterbeleid wordt aangedrongen om bij realisatie van verharde oppervlaktes 
van meer dan 1000 m², bovenop de geldende verordening meer gebiedsgerichte maatregelen te nemen 
om het effect van deze verhardingen te milderen om zo de (versnelde) afvoer naar de waterlopen te 
vermijden of te beperken. Deze maatregelen houden rekening met de terreinkenmerken (bodemtextuur 
en grondwaterstand), de overstromingsgevoeligheid van het stroomgebied en de omvang van de verhar-
ding. Er wordt verwezen naar het provinciaal beleidskader

In kader van de doorvertaling van de startnota naar scopingnota wordt een vermelding hiervan 
toegevoegd.

Gecoro 12/09/2019 De Gecoro gaf in vergadering van 12 september 2019 een principieel gunstig advies met 10 stemmen vóór en 1 
onthouding over de startnota ván het RUP Hendrik Heymanplein mits:

⋅	 de mobiliteitsimpact ter hoogte van de nieuwe ontsluitingsweg wordt onderzocht;

De mobiliteitsimpact van de nieuwe ontsluitingsweg zal in de scopingnota mobiliteitstechnisch 
doorgerekend worden met aandacht voor veiligheid en goede doorstroming.  

⋅	 maximaal wordt ingezet op vergroening in de zone voor groen centrumplein;

De startnota geeft reeds blijk van een verregaande ambitie op vergroening, dit zal verder in het 
proces zijn doorvertaling krijgen in de voorschriften.

⋅	 er aandacht is voor de zichtbaarheid van het Gildenhuis in het straatbeeld.

In kader van de doorvertaling van de startnota naar scopingnota zal bijkomend verwezen 
worden naar het voorzien van voldoende aandacht voor de zichtbaarheid van het Gildenhuis in 
het straatbeeld.
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De Lijn 18/10/2019 Advies De Lijn op RUP H. Heymanplein te St Niklaas = voorwaardelijk positief 

⋅	 De Lijn wil een opwaardering van dit plein zeker niet in de weg staan! 

⋅	 Vandaag rijden we over dit plein, maar toekomstige busroutes zijn nog niet gekend. Daarom willen we 
vandaag nog alle opties open houden. Dit RUP mag dus een vlotte alternatieve busroute tussen Hove-
nierstraat en Grote Markt niet hypothekeren (= VOORWAARDE)  Dit wil zeggen; als er in volgende 
fasen naar een definitieve vormgeving van deze zone gegaan wordt, moet het mogelijk zijn de route voor 
gemotoriseerd verkeer zo vorm te geven dat – indien de vervoerregioraad beslist om daar een stadslijn 
te behouden – ook bussen van deze alternatieve route gebruik kunnen maken (weginrichting moet 
voldoende ruim uitgevoerd kunnen worden). We vermoeden dat dit geen probleem zal vormen, want de 
Monseigneur Stillemansstraat is een vrij brede straat.

Vervoersregio Waasland heeft intussen beslist over het toekomstige busnet (1/1/2022). Hierin zal 
er geen buslijn meer lopen over het Hendrik Heymanplein. We behouden wel een indicatieve 
aanduiding voor verbinding gemotoriseerd verkeer.

Departement Mo-
biliteit & openbare 
werken

23/10/2019 Onder het hoofdstuk ‘CIJFERS - EXTRA BEREKENINGEN’ (p.45) wordt de bestaande en gewenste toestand inzake parkeren 
weergegeven: “op het Heymanplein zelf zijn er vandaag 167 parkeerplaatsen terwijl er ter hoogte van het Castrohof 38 
parkeerplaatsen zijn. Dat betekent dat er vandaag in totaal 205 parkeerplaatsen zijn”. Op basis van tellingen en inter-
views met mensen die op het plein parkeren kon in de conceptstudie worden vastgesteld dat vandaag 74 plaatsen van 
de 167 worden ingenomen ( = 44.3% bezettingsgraad). Vervolgens wordt een capaciteitsnood in de toekomst berekend 
a.d.h.v. CROW317-getallen tussen 176 en 251 parkeerplaatsen. Gezien parkeerplaatsen voor de supermarkt en de appar-
tementen op eigen terrein zullen moeten worden voorzien (die vandaag wel op openbaar domein parkeren), gezien de 
bestaande vastgestelde parkeerdruk (44%), gezien de wens van meer groen en gezien het nastreven van duurzame mo-
biliteit, kan gepleit worden om een minimaal aantal berekende parkeerplaatsen na te streven (= 176). Bij het hoofdstuk 
‘Toegang parking ACV’ (p.48) wordt gesteld dat ‘De ruimte die vrijkomt ter hoogte van huidige toegang biedt plaats voor 
extra parkeerplaatsen of kan dienst doen als nieuwe locatie voor de fietsenstalling’. DMOW wenst hier te benadrukken 
dat het voorzien van voldoen en kwaliteitsvolle fieststallingsmogelijkheden cruciaal zijn om een modal shift richting 
fiets te bewerkstelligen. De extra ruimte volledig toekennen aan extra parkeerplaatsen zou een fout signaal kunnen zijn.

De stad is van oordeel dat de startnota voldoende ambitieus is naar modal shift richting fiets 
en dat het aantal parkeerplaatsen die momenteel in de startnota worden voorzien een correcte 
verhouding is.

Het is noodzakelijk dat op dergelijk plein voldoende fietsstalplaatsen worden voorzien,  in de 
nota wordt dit momenteel onderbelicht. De scopingnota wordt aangevuld op basis van het 
gedane onderzoek naar fietsvoorzieningen en routings in de conceptstudie. De exacte locatie zal 
pas later in de ontwerpfase van het plein worden bepaald.

Agentschap 
Onroerend Erfgoed

12/11/2019 Gunstig advies. Bij de verdere opmaak van het RUP zou men rekening moeten houden met volgende bemerkingen: 

⋅	 Bij de verder uitwerking van het RUP dient de overdruk Castrohof verduidelijkt te worden. 

⋅	 Voor de bestemmingszone “Symbolische aanduidingen voor erfgoed” is in de startnota opgenomen dat 
“Het RUP wordt afgestemd op de beheersvisie voor het erfgoed in de Mgr. Stillemansstraat”. Hiervoor 
kan het beheersplan “Stadsgezicht Mgr. Stillemansstraat” geraadpleegd worden.

In kader van de doorvertaling van de startnota naar scopingnota wordt een verdere verduideli-
jking van de overdruk Castrohof toegevoegd.

In kader van de herinrichting van het Hendrik Heymanplein, zullen ook aanpassingswerken 
van de wegenis in de omgeving nodig zijn. Hiervoor worden de opportuniteiten onderzocht 
om een kwaliteitsinjectie door te voeren in de Mgr. Stillemansstraat, met aandacht voor ver-
keersveiligheid, groen en het aanwezige erfgoed.
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REACTIES RAADPLEGING BEVOLKING 

Er werden 15 reacties ontvangen. De reacties werden hieronder gegroepeerd en behandeld (blauwe markering) per onderwerp. 

Algemeen

Kritiek op basis van elementen die niet op het RUP van toepassing zijn, zoals kostprijs, belastingen en gebrek aan meerwaarde.

Waarom moet er weer verandering komen aan het Heymanplein??  Het word stilaan de gewoonte in Sint-Niklaas dat elke nieuwe bewindsploeg aan één of 
ander plein moet morrelen. Zie Grote Markt waar regelmatig veranderingen worden aangebracht. Het huidige Heymanplein functioneert goed. Ik hoop naar 
ieders tevredenheid van de omwonenden. Is het echt nodig hier ons belastinggeld aan te vergooien? Ik zie enkel hierin grote tevredenheid voor de projec-
tontwikkelaars. Minder van de  buurtbewoners.  Het enige wat eventueel kan  verbeteren is de netheid van het plein.  

De reacties vragen louter om geen RUP op te maken en kunnen dan ook geen doorvertaling krijgen in de scopingnota..

Algemeen mobiliteit/bereikbaarheid/circulatie/knip 

De aanleg van een nieuwe 6 meter brede baan is niet vrij van ernstige verkeersopstoppingen aangezien in de documenten de komst van een stadssupermarkt 
wordt aangekondigd die ingeplant wordt op de plaats van de thans bestaande bib. 

Dergelijke supermarkt stelt personeel tewerk -ontvangt klanten en wordt bevoorraad door vrachtwagens. Di wordt dus een straat met veel ingaand als uitgaand 
verkeer. Voeg daarbij de ongeveer 65 appartementen die voorzien worden in de project zone A en het plaatje is rond. Het inleidend weggedeelte  vanaf de boek-
enwinkel (en Gaudi) komende van de Parklaan (en Markt) naar het plein tot aan de afslag links naar ingang parking Gaudi en winkelgalerij zal een drukte beleven 
die niet te overzien is. 

Daarbij mag het openbaar vervoer De Lijn niet vergeten worden als mede de klanten voor de winkelgalerij die een kort parkeren worden aangeboden- richting 
nieuwe bib. Bovendien niet alle bibbezoekers komen met een fiets of tevoet evenmin als het personeel van de bib en de bezoekers van evenementen( lezin-
gen-voordrachten) in de nieuwe bib. 

Een alternatief is het aangepast behoud van de bestaande weg - aangepast met één richtingsverkeer -smallere weg -evt doodlopend of plaatselijk verkeer  
.Aangezien op de plannen te lezen staat dat de bestaande weg vanaf Castrodreef- hoek Belfius) NIET geknipt wordt kan men zich de vraag stellen waarom er wel 
een knip wordt voorzien vanaf de Gaudi tot aan de Belfius. Dit tussenliggende deel kan mits aanpassingen behouden worden. 

Een aanpassing met behoud van de bestaande weg staat zeker de gewenste vergroening niet in de weg - de bestaande volwassen bomen kunnen behouden 
worden en er is genoeg ruimte om gezellige ontmoetingsplaatsen in een groene omgeving re realiseren

Als actief lid in OKRA , en vanuit die hoek ook actief in de stedelijke seniorenadviesraad meen ik dat het niet kan dat onze senioren die thans gebruik maken van 
de diverse daar gevestigde diensten, bibliotheek en ook in de toekomst warenhuis , zich verder zullen moeten  verplaatsen : alleszins een absoluut ASOCIALE 
ONVERGEEFBARE INGREEP , die onze  senioren niet zomaar zullen verteren

lets waar ik mij zeker tegen verzet is het verdwijnen van de rijbaan, nu nog volop gebruikt door auto’s, de Lijn en vrachtwagens. Voor mij is het niet alleen de 
mogelijke verplaatsing van de verkeersdruk naar de woonwijken dat mij zorgen baart, maar ook het feit dat dit misschien nefast kan zijn voor de ouderen onder 
ons die niet zo mobiel meer zijn. Nu kunnen zij nog, zonder al te veel inspanning, naar en van de Bib de bus nemen. Hopelijk kan dit voor hen zo blijven.

Qua mobiliteit zie ik geen reden om de huidige rijbaan te schrappen, dus raad ik ten zeerste aan om die VOORLOPIG nog te behouden tot er een oplossing komt 
die de verkeersdrukte niet verplaatst naar de omringende woonwijken en de bereikbaarheid van het plein per bus mogelijk slecht beïnvloedt.

Aan het RUP dient onlosmakelijk een volledig uitgewerkt, goedgekeurd mobiliteitsplan gekoppeld te zijn. Ook hier dient men erover te waken dat er geen extra 
verkeer (zowel auto’s als bussen) door de straten in de onmiddellijke omgeving van het plein wordt geleid. Anders wordt één van de doelstellingen van het RUP 
– autoluwe stadskern -  hier niet gehaald.  
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De knip vormt het uitgangspunt van de conceptstudie en is ook een basisprincipe in het RUP. De reacties worden eenzijdig bekeken vanuit circulatie van het 
gemotoriseerd verkeer en houdt geen rekening met het niet-gemotoriseerd verkeer en de leefbaarheid in de omgeving. De bereikbaarheid van alle bestaande 
toegangen wordt bovendien gegarandeerd. De knip wordt toegepast in het ruimer kader van het mobiliteitsplan (april 2015), waarbij in het wijkcirculatieplan 
duidelijk ingezet wordt op andere invalswegen naar het centrum en op een autoluwere binnenstad. Het mobiliteitsplan beoogt net minder circulatiebewegingen 
voor de omgeving van het Hendrik Heymanplein.

Vervoersregio Waasland heeft intussen beslist over het toekomstige busnet (1/1/2022). Hierin zal er geen buslijn meer lopen over het Hendrik Heymanplein. 

Naar aanleiding van de reacties wordt de link met het mobiliteitsplan in de scopingnota uitvoeriger beschreven.

Ik ben ook voor meer groen in de stad omwille van allerlei redenen maar met een bevolking die snel veroudert en die men ook smeekt om buiten te komen en 
aan de maatschappij deel te nemen, en met een lokale dienstverlening  waarvan het personeel 42 jaar lang met de wagen toegang heeft tot de parking, moet 
evenwicht gezocht en gevonden worden. Evenwicht tussen groen en de nood aan bereikbaarheid dient zoveel mogelijk nagestreefd.  

De woningen aan het Hendrik Heymanplein zijn in het RUP allemaal gelegen aan de indicatieve aanduidingen voor gemotoriseerd verkeer, de bereikbaarheid van 
de woningen blijft op die manier bijgevolg alvast gegarandeerd.

Bijkomend kan gesteld worden dat het RUP juist op zoek gegaan is naar een evenwicht tussen groen en nood aan bereikbaarheid:

De Mgr.Stillemansstraat is een racebaan geworden tot grote ergernis van alle bewoners. Doe er aub iets aan. Mogelijkheden genoeg : bloembakken , bomen, 
geschranst parkeren ,een flitspaal , een snelheidsaangever ,rode fietspaden . Wij hebben niets groen ! Als art deco bezoekers straat erg pover  en bovendien 
onveilig .  

Geen bijkomend verkeer en geen busverkeer. De huidige bewoners moeten niet het slachtoffer worden van de herontwikkeling van het H. Heymanplein. Het 
huidige plan veroorzaakt meer verkeer en busverkeer.

Geen bijkomend autoverkeer en geen busverkeer.  

De huidige bewoners in de straten rond het Hendrik Heymanplein mogen niet het  slachtoffer worden van de herin-
richting van dit plein. In de startnota wordt uitdrukkelijk vermeld dat “De binnenstad wordt ingericht als een autoluwe kern   
waar het aangenaam verblijven en vertoeven is ..”  Het huidige plan veroorzaakt meer autoverkeer en busverkeer in de direct  omliggende straten zodat hier geen 
sprake is van een autoluwe kern.   

De Mgr. Stillemansstraat zelf maakt geen deel uit van het RUP. 

De knip wordt  toegepast in het ruimer kader van het mobiliteitsplan (april 2015), waarbij in het wijkcirculatieplan duidelijk ingezet wordt op andere invalswegen 
naar het centrum en op een autoluwere binnenstad. Het mobiliteitsplan beoogt hiermee net minder circulatiebewegingen voor de omgeving van het Hendrik 
Heymanplein. De circulatiemaatregelen die genomen worden, zullen zo zorgen voor een rustigere omgeving. Concreet zal het autoluw maken van het Hendrik 
Heymanplein gepaard gaan met een rechtstreekse toegang van de Parklaan. Het sluipverkeer uit omliggende straten zal zo verdwijnen en zorgen voor een eerder 
autoluwere omgeving. 

Vervoersregio Waasland heeft intussen beslist over het toekomstige busnet (1/1/2022). Hierin zal er geen buslijn meer lopen over het Hendrik Heymanplein.

In kader van de herinrichting van het Hendrik Heymanplein, zullen ook aanpassingswerken van de wegenis in de omgeving nodig zijn. Hiervoor worden de op-
portuniteiten onderzocht om een kwaliteitsinjectie door te voeren in de Mgr. Stillemansstraat, met aandacht voor verkeersveiligheid, groen en het aanwezige 
erfgoed.

De reactie betreft 3 plannen met hierop 

•	 Een voorstel naar inrichting van het Hendrik Heymanplein en nabije omgeving i.f.v. mobiliteitsstromen, zowel voor fietsers (fietscorridor) als voor auto’s, 
inclusief toegangen tot de belangrijkste gebouwen..

•	 Een voorstel voor de heraanleg van het rondpunt ter hoogte van de Grote Markt i.f.v. mobiliteitsstromen van zowel bus, auto’s als vrachtwagens.

•	 Een voorstel naar aanpassing van de mobiliteitsstromen in de ruimere omgeving, met integratie van zowel het rondpunt als het Hendrik Heymanplein

De reactie betreft 2 plannen met hierop 

•	 Een voorstel naar inrichting van het Hendrik Heymanplein en nabije omgeving i.f.v. mobiliteitsstromen, zowel voor fietsers (fietscorridor) als voor auto’s, 
inclusief toegangen tot de belangrijkste gebouwen.

•	 Een voorstel voor de inrichting van een buscorridor, fietscorridor en bereikbaarheid van de centrumparkings in de ruimere omgeving, waarbij de parking 
aan de Clement Heirmanstraat als knelpunt wordt aangeduid.

De voorstellen volgen de uitgangspunten van het RUP. De randvoorwaarden en de structuurschets in de startnota laten bijgevolg dergelijk voorstel ook toe.
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Openbaar vervoer

Ik verneem deze morgen dat de bushalte op het Heymanplein in de toekomst in het gedrang kan komen omdat er voorrang aan de grote assen wordt gegeven. 
Het Heymanplein zonder bushalte terwijl dit de plaats van diverse dienstencentra is, kan ik mij toch onmogelijk voorstellen. Dit gaan de senioren zeker niet 
aanvaarden. Bijna 25% van onze bevolking is 65 jaar en meer. Voldoende senioren maken gebruik van een rollator, rolstoel soms in combinatie met De Lijn, 
mobility-car e.a. om voor allerlei redenen naar het Heymanplein te komen. Voldoende senioren maken gebruik van De Lijn. Bereikbaarheid van Belfius en andere 
diensten is voor hen ook prioritair !  

Bussen door de Mgr.Stillemansstraat wordt dikke miserie en gevaarlijk bochtenwerk . Een buspad voor de huidige bib zou heel wat efficiënter en socialer zijn dan 
6 bochten nemen van 90 graden.

Ik verneem tevens dat ook de bushalte aan het Gildenhuis in het gedrang kan komen, omdat  er voorrang gegeven zou worden aan de grote assen.

Het RUP vormt op zich niet het instrument om buslijnen en busstopplaatsen bij te sturen/te optimaliseren.In het goedgekeurd openbaarvervoerplan (opgemaakt 
binnen de Vervoerregio Waasland) zijn er geen buslijnen of bushaltes meer voorzien op het Hendrik Heymanplein vanaf 1/1/2022. De op- en afstapplaats voor 
reizigers met bestemming Hendrik Heymanplein wordt de Grote Markt.

Toelevering en toegang projectzone B en parking Gildenhuis/CM/Belfius

Draaihoek opliggers die nieuwe Carrefour moeten bevoorraden: Die raken nooit in dat gangetje.

Voor leveringen wordt de parkeerplaats voor reisbussen wat uitgebreid zodat de vrachtwagens genoeg ruimte hebben om te parkeren. Na het uitladen kunnen 
ze dan zo snel als ze gekomen zijn weer vertrekken zonder al te veel gemanoeuvreer.

De toelevering van de supermarkt, inclusief de draaicirkels van de beoogde vrachtwagens werden specifiek onderzocht onder’ 3.2 Bijkomend onderzoek’.  De 
mobiliteitsimpact van de nieuwe ontsluitingsweg zal in de scopingsnota bijkomend mobiliteitstechnisch doorgerekend worden met aandacht voor veiligheid en 
goede doorstroming.  

De toegang voor wagens tot het Gildenhuis en de LBC-school wordt in de huidige planning onmogelijk. Als alternatief wordt een nieuwe verbindingsweg achter 
de nieuwe supermarkt en flats voorzien. Daarvoor  dient dit nieuwe gebouw een zestal meter vooruit geschoven. Al deze kosten kunnen vermeden worden  door 
het voorzien van een “ groen rijvak “ dat als alternatieve verbindingsweg tot de Hovenierstraat kan  voorzien worden en zo aansluiting geeft met de verbinding-
sweg die nu voorzien wordt als alternatief  voor  bakker Foubert. Dit groen rijvak werkt met een voorrangsregeling , maximale snelheid van 10 km/u en is  dus 
maximaal drie à vier meter breed. De brandweer en de andere hulpdiensten behouden dan ook een  toegang tot het Gildenhuis, Belfius en C.M e.a. Het personeel 
kan dan ook de parking van het Gildenhuis  bereiken en er dient dus geen nieuwe verbindingsweg voorzien te worden wat de kosten vermindert. De  verzucht-
ingen van het Gildenhuis en de LBC-school worden in deze huidige planning terzijde geschoven,  terwijl ik vaststel dat nu gehoor gegeven wordt aan de klachten 
van een aantal middenstanders van het  H.Heymanplein. Ik begrijp hun klachten ook maar de diensten waarop elke dag honderden bezoekers beroep doen, wordt 
dadelijk geseponeerd.  Neemt u mij niet kwalijk maar  over die ongelijke behandeling heb ik wel vragen.  

De knip in de openbare weg= niet overrijdbaar =daardoor is de thans bestaande en gewone hoofdingang naar de binnenparking van het Gildenhuiscomplex niet 
verder mogelijk. Deze binnenparking bevat 65 parkeerplaatsen- deels ondergronds- en dient om personeelsleden-bezoekers-cursisten tijdens de dag en tijdens 
avonduren een parkeermogelijkheid te verstrekken, ter ontlasting van de openbare infrastructuur

De oplossing die in het RUP wordt aangeboden bevat de creatie van een nieuwe weg van 6 meter vertrekkend aan de publieke WC voor gehandicapten - verder 
lopend achter de thans bestaande bib om aldus de binnenparking van het Gildenhuis te bereiken alwaar men botst op de bestaande beveiligde fietsenberging 
voor het personeel.

Deze aanleg botst ook op het achterliggende deel van het bibgebouw dat deels moet verdwijnen om deze baan van 6 meter mogelijk te maken. Deze ingreep zal 
zijn prijs hebben. De inplanting van een nieuwe bib op de huidige Carrefourvestiging stel ik niet in vraag ondanks de zware renovatie van de huidige bib. 

Door de ingreep op het achterste deel van de bib is men genoodzaakt om de voorkant te doen opschuiven wat als gevolg heeft dat het Gildenhuis uit het straat-
beeld verdwijnt ! ! Dit is een pijnlijke vaststelling voor de eerste bewoner van het plein en hoe men ook het draait of keert commercieel en naar uitstraling nadelig 
zijn. Trouwens de nagestreefde (winkel) plint wordt hierdoor onderbroken.

De toegang tot het Gildenhuis , Belfius en CM worden door deze ingreep sterk belemmerd. Hier werd er dus geen rekening gehouden met het  sociaal-maatschap-
pelijk belang van deze  instellingen.  

Het uitgangspunt van het RUP, de ontwikkeling van een groen plein en het knippen van de verbindingen voor gemotoriseerd verkeer staat  haaks op het behoud 
van de huidige toegang tot de bestaande parking ACV/Gildenhuis. In de conceptstudie wordt een alternatieve toegang voorzien via de nieuwe supermarktsite. De 
ontsluiting zal dan gebeuren via de Grote Markt/Parklaan/Hendrik Heymanplein.

In de startnota wordt al opgenomen dat het RUP er in eerste instantie voor zal zorgen dat de huidige ontsluiting gegarandeerd blijft tot er een alternatieve 
aansluiting voorzien kan worden. 

Bijkomend zal later in het proces in de voorschriften ook opgenomen worden dat bij de herinrichting van projectzone B ruimte moet gelaten worden om een alter-
natieve verbinding/aansluiting mogelijk te maken naar de parking ACV/Gildenhuis. Het onderzoek in kader van het RUP geeft ook duidelijk aan dat dit mogelijk is.
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Parkeren

Waarom wordt er op het H.Heymanplein niet volop gekozen voor een grote open ondergrondse parking met als model de open ondergrondse parking  van de 
markt. Daarin zouden tussen de 200 à 300 parkings kunnen aangeboden worden. De grote voordelen daarvan kunnen zijn :  

•	 Geen bovengrondse parkings ( of slechts enkele ) zodat er voldoende ruimte voor groen ter beschikking is  

•	 Een open ondergrondse parking laat voldoende uitgangen aan de diverse  zijden van de parking mogelijk (handel, Gildenhuis, Belfius, toekomstige Bib,  
nieuwe Supermarkt  e.a.)  

•	 Elk jaar hebben meer bewoners in onze stad een wagen. Het aantal wagens neemt dus elk jaar in onze stad toe. Daarvan wensen deze bewoners gebruik 
te maken.  

•	 De nieuwe supermarkt kan in deze ondergrondse parking ( met één verdieping ) een aantal parkings afhuren. ( Als ik mij niet vergis wordt er in de huidige 
planning een kleine parking ( 30 à 40 parkings ? )  aan de nieuwe supermarkt opgelegd en één met twee ondergrondse verdiepingen. Dit zal een handicap 
zijn om kandidaten aan te trekken ) Eén  ondergrondse parkeerplaats  kost ongeveer 30.000 euro !   

•	 Tijdens vorige hoorzittingen over verkeer in onze stad smeekten  enkele bewoners uit het centrum om een kans een ondergrondse parking te huren. Wij 
hebben een tweetal jaren geleden een onderzoek gedaan bij de bewoners van het centrum en wij kwamen aan een twintigtal kandidaten die belangstelling 
hadden voor het huren van een ondergrondse parking op het Heymanplein. Ook Belfius was daarbij, die voor het personeel graag een ondergrondse parking 
wil huren.  Ik vermoed dat dit nog steeds het geval is.  

Het plan voorziet te veel nieuwe appartementen of woningen waardoor er een nog groter parkeerprobleem ontstaat. 

•	 Er is meer parkeerplaats nodig voor bewoners in plaats van minder parkeerplaats. 

•	 Ondergrondse parkeermogelijkheden zijn nodig.

Het behoud van een buurtsupermarkt. Het plan stelt dat er een nieuwe supermarkt komt. Dan is daaraan verbonden een parking nodig. Anders worden op het 
openbaar domein de parkeerplaatsen van de bewoners ingenomen door de klanten van het warenhuis. 

Private ontwikkelingen op de projectzones zullen moeten voorzien in parkeerplaatsen op eigen terrein, het aantal zoals opgenomen in de startnota, zijn het 
resultaat van een onderbouwde berekening. Voor de woningen en supermarkt worden ook in de conceptstudie ondergrondse parkeerplaatsen voorzien. Een 
publieke ondergrondse parkeergarage onder het Hendrik Heymanplein wordt niet opgelegd, maar ook niet uitgesloten in het RUP.

Netheid/veiligheid

Meer netheid is gewenst op het plein en in de verbindingsstraat tussen het H. Heymanplein en de Mgr. Stillemansstraat.  Een groter plein, met minder sociale 
controle door het schrappen van de weg op het H. Heymanplein, zal het proper houden van het plein en omgeving niet vergemakkelijken.

Zwerfvuil – o.a. achterlaten van blikjes, verpakkingen, etensresten, sigarettenpeuken… - op het plein zelf en  op de doorsteek achter de Carrefour, naar de Mgr.
Stillemansstraat is op vandaag een heikel punt. Een groter plein, met minder sociale controle door het schrappen van de straat op het H.Heymanplein, zal het 
proper houden van het plein en omgeving zeker niet vergemakkelijken.  
Het RUP vormt op zich niet het instrument om aspecten rond netheid en sociale controle op te nemen.  Dit zal onderdeel uitmaken bij de herinrichting van het 
plein. 

Dagelijks maken wij gebruik van de doorsteek (de verbinding) tussen de Mgr. Stillemansstraat en het H.   
Heymanplein (langs de zijmuur van de Carrefour). Meermaals zien wij dat er voertuigen voor de garagepoorten  geparkeerd staan op drukke dagen in de stad 
(kermissen, vredefeesten, markten). Wij zien ook dat er regelmatig  jongeren rondhangen, dat er geplast wordt in de hoeken van de doorsteek tegen de private 
gebouwen en dat er  afval op de grond en op de trottoirs ligt. Ons groot respect voor de mensen die die afval telkens weer komen opkuisen.  

De zorg van de buren die een uitrit hebben met garage langs de doorsteek is nog veel malen groter geworden bij het  bekijken van de plannen voor de heraanleg 
van het H. Heymanplein. Er zal geen  doorgang meer zijn van passanten  en dus minder sociale controle op hetgeen er gebeurt. Wij vrezen dat het een dode 
hoek zal worden die nog meer wantoestanden zal meebrengen. Buren zijn bang wanneer ze naar hun garage willen! Hoe wordt de veiligheid van die plek 
gegarandeerd?

Deze doorsteek is momenteel eerder een achterzijde dan een voorzijde. In alle voorstellen die momenteel voorliggen heeft de stad de ambitie om dit deel te 
activeren, wat de veiligheid, zichtbaarheid en netheid alleen maar ten goede kan komen. Het RUP laat dan ook een verbinding toe tussen de Mgr Stillemansstraat 
en de huidige supermarkt / nieuwe  bibliotheek (zie structuurschets gele stippellijn).
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Algemene inrichting/materialisatie

Wat andere dingen waar ik jullie aandacht op wil vestigen is op nieuwe ideeën waarmee de stad mogelijk een primeur kan bemachtigen. Op Facebook volg ik 
zoals iedereen een aantal pagina’s. Eén daarvan is World Economic Forum, die ook een eigen website heeft, waarop ik een aantal ideeën heb gevonden die zeer 
goed van pas kunnen komen: 

• Plyscrapers: deze gebouwen krijgen hun naam door het feit dat ze in plaats van staal een speciaal hout gebruiken dat even sterk is en daarnaast ook nog CO2 
opneemt. Er bestaan al een paar voorbeelden van, waaronder 25 King in Brisbane, Australië, en Tallwood House in Vancouver, Canada. Over het eerste voorbeeld 
hebben ze zelfs een artikel geschreven, waarbij ze ook meer informatie geven over de voordelen van het gebruik van hout in zulke bouwwerken. 

• Prefab materialen: Deze materialen zouden blijkbaar de bouwsector milieuvriendelijker kunnen maken doordat onderdelen zoveel mogelijk op een andere plek 
gemaakt worden en dan naar de bouwsite gebracht worden, wat ook minder bouwtijd vergt. 

Jullie nemen best zelf een kijkje op de website om te zien wat alle mogelijkheden zijn. Verder heb ik ook nog wat informatie uit bibliotheekboeken kunnen halen. 
De titels zijn De interieurbijbel 4 en 5. Ik heb een lijstje gemaakt van materialen, maar jullie kunnen best zelf eens de boeken raadplegen. Er is een hele schat 
aan informatie op de tweede verdieping van de huidige Bib die jullie eventueel kunnen aanboren. ln het geval van Carrefour besef ik goed dat de stad de super-
markt niet kan dwingen om een bepaalde lay-out te kiezen voor het interieur, maar het zou toch goede berichtgeving zijn voor zowel de stad als Carrefour als er 
een samenwerking rond gezondheid tot stand zou komen.  Jullie zijn natuurlijk niet verplicht om al mijn ideeën te gebruiken in het ontwerp, ik vraag alleen dat 
de essentie van mijn (nogal ruw) ontwerp, een ontmoetingsplein voor alle bewoners van de stad (zowel nu als in de toekomst), bewaard blijft. Laat eventueel 
meerdere kandidaat-ontwerpen maken en leg de uiteindelijke keuze bij de bevolking via een referendum, dan is volledige burgerparticipatie bereikt.

De herinrichting van het Hendrik Heymanplein volgt een uitgebreid participatief traject (eerder in de conceptstudie, nu tijdens het RUP), dit zal ook zo in het 
toekomstig proces zo blijven. De materialisatie maakt deel uit van het architecturaal ontwerp van de gebouwen. 

Inrichting plein

Welk groen komt er op het plein ? Komen er speeltuigen ? Veel dicht groen nodigt uit om afval achter te laten. Wordt dit bestendig gecontroleerd ?  

Voorstel tot inrichting plein:

Aan beide kanten van de straat wordt het plein drastisch vergroend, met grasvlakken en INHEEMSE boomsoorten. Eventueel kunnen er overdekte picnicplekken 
voorzien worden, aangepast aan de weersomstandigheden. Rond de bomen zelf dienen er zitbanken te komen waarop men tot rust kan komen. 

Voor de nieuwe Carrefour (huidige locatie Bib) dient er een groene vlakte te komen met daarop een fontein of vogel badje, terwijl er vóór de nieuwe Bib (huidige 
locatie Carrefour) een fontein of kunstmatige vijver met standbeeld in het midden en waterlelies zou kunnen komen. 

Als decoratie dienen er kleurrijke bloembedden te komen, mogelijk in de stijl van Gertrude Jekyll, alsook het Nero-tafereel aan de kant van de nieuwe Bib, liefst 
geschilderd. 

Voor de kunst op het plein en in het nieuwe Bib-gebouw kan men best een beroep doen op jonge en/of lokale kunstenaars, maar ook Ant’Woord, creatief bureau 
Wham Office en d’ Academie. 

De huidige parkeercapaciteit zou beschikbaar gemaakt worden ondergronds, samen met een fietsparking, met de nodige aandacht voor het voorzien van par-
keerplaatsen voor buurtbewoners en het personeel van zowel de Bib als de Carrefour. 

Het RUP vormt niet het instrument om de gedetailleerde inrichting van het plein te definiëren, maar laat speeltuigen,  fontein, kunst, parkeren, fietsparkeren, … 
wel toe. De stad heeft de intentie om een geïntegreerd groen plein te ontwerpen waar plaats is voor speel- en ontmoetingsruimte. De inrichting zal later in de 
ontwerpfase van het plein uitvoeriger aan bod komen.

Deze morgen vroegen mij verschillende bewoners van het Heymanplein en de buurt of het niet mogelijk is op het H.Heymanplein ook ondergrondse afvalcon-
tainers te plaatsen. Hiervoor moet men niet tot 2027 wachten. Dat kan ook nu al in overweging genomen worden en uitgevoerd.

Gelieve ondergrondse afvalcontainers  te voorzien. Gelieve na te denken hoe men de publieke ruimte netjes houdt. 

Het RUP vormt niet het instrument om de gedetailleerde inrichting van het plein te definiëren, maar laat  ondergrondse containers wel toe. Dit zal wel onderdeel 
uitmaken bij de projectontwikkelingsfase.

Komen er ondergrondse of bovengrondse fietsstallingen op het plein en waar ?  
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Het RUP laat zowel ondergrondse als bovengrondse fietsstallingen toe.

Het is noodzakelijk dat op dergelijk plein voldoende fietsstalplaatsen worden voorzien,  in de nota wordt dit momenteel onderbelicht. De scopingnota wordt 
aangevuld op basis van het gedane onderzoek naar fietsvoorzieningen en routings in de conceptstudie. De exacte locatie zal pas later in de ontwerpfase van het 
plein worden bepaald.

Verplaatsbare markt op steenrand zie ik niet goed zitten  

Het RUP vormt niet het kader om tijdelijke randevenementen te definiëren. Dit zijn elementen die pas later in de ontwerpfase van het plein worden bepaald en 
zullen kaderen in een ruimere visie op tijdelijke evenementen in de stad. In de conceptstudie werd hiervoor reeds een oefening gedaan.

Inrichting supermarkt en bibliotheek

De nieuwe supermarkt zal slechts 50% à 60% van de oppervlakte van de huidige Carrefour innemen. Dat  betekent dat het aanbod van voedingsmiddelen en 
andere kleiner zal zijn. Brengt dit de kansen op interesse van ketens  niet in het gedrang? Werd er al eens contact opgenomen met bepaalde ketens ? Wat werd 
daaruit geleerd ? Hoe beoordelen zij de parkeermogelijkheden?  

Met de nieuwe supermarkt wordt een stadssupermarkt beoogd, dit is een kleinere supermarkt op maat van de kern, gericht op kleinere boodschappen.  De op-
pervlaktes die in het RUP worden beschreven zijn hier dan ook correct op afgestemd: Het huidige supermarktgebouw heeft een oppervlakte van ca. 2300m². De 
startnota geeft aan dat in het RUP 2000m² BVO aan supermarkt zal worden toegelaten. 

Een financieel plan dat bewijst dat alles kan gerealiseerd worden. Anders zullen enkel de winstgevende deelplannen (bijvoorbeeld de appartementen) uitgevoerd 
worden.

In de conceptstudie werd een eerste ruwe raming berekend als financiële check. Verdere financiële berekeningen horen thuis in de projectontwikkelingsfase.

Nieuwe gebouwen voorzien van groendaken en zonnepanelen. Ook privé-ontwikkelaars verplichten inspanning te doen.

Dit zijn elementen die eerder een algemene stedelijke visie vereisen en het plangebied overstijgen. Algemeen is de ambitie van de stad wel om deze principes 
zoveel als mogelijk toe te (laten) passen op zijn grondgebied. De projectmatige uitwerking van deze elementen zullen pas later in de projectontwikkelingsfase 
worden verduidelijkt. 

Voorstel tot inrichting supermarkt

Het nieuwe gebouw, op de plek van de huidige Bib, zou uit zeker 3, mogelijk 4 bouwlagen moeten bestaan, zodat de nodige ruimte voor alle producten voorzien 
kan worden voorzien en er eventueel de eerste Hypermarkt in de stad kan komen. Een lift dient zeker te voorzien worden, alsook roltrappen en aan de zijkant zijn 
winkelkarren beschikbaar. ln de winkel zijn kleinere winkelkarren beschikbaar. 

De precieze indeling van de verdiepingen zou opzettelijk anders zijn, met de bedoeling om klanten te overtuigen om gezonder te eten:

1. Gelijkvloers: verswaren (bakkerij, slagerij/vismijn, groenten en fruit, foodbar warm en koud eten, broodjes- en saladebar), gezonde producten en kassa’s (gewone+ self), alsook een 
afhaalpunt voor online boodschappen 

2. Eerste verdieping: overige foodproducten, vriesvakken, andere essentiële producten (hygiëne en schoonmaak) (en eventueel selfkassa’s?) 

3. Tweede verdieping: Ongezonde producten (snoep, gebak, frisdrank, alcohol ... ) (en eventueel selfkassa’s?) 

4. Derde verdieping: non-food producten + balie voor info en terugbrengen (beschadigde) producten of personeelscafetaria 

5. (Mogelijk) Vierde verdieping: personeelscafetaria 

6. Dak: overdekt terras (eventueel met bar) waar het personeel tijdens goed weer kan lunchen (en genieten van een gezond drankje)+ zonnepanelen

Naast de winkel, op het dichtstbijzijnde grasveld, dient er een groot overdekt kraam te komen waar nieuwe producten (zowel huismerken als andere) gratis 
gepromoot kunnen worden en seizoensgebonden producten (bv. winter: warme dranken en snacks) er tegen democratische prijzen aangeboden kunnen worden. 

Het RUP vormt niet het instrument om de gedetailleerde inrichting van de supermarkt te definiëren, maar laat de aspecten zoals vernoemd wel toe. De inrichting 
zal later in de ontwerpfase van het gebouw aan bod komen.
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Voorstel tot inrichting bibliotheek

Aan de ingang van de Bib vind je, zoals nu, een inleveringsbus zodat materialen op tijd binnengebracht kunnen worden, of de Bib nu open is of niet. ln de inkomhal 
vind je, zoals nu, informatiebrochures en info over evenementen in de Bib, alsook een digitaal hulpmiddel waarmee je gemakkelijker en sneller materialen kan 
vinden. Ook hangen de huisregels duidelijk uit zodat een bezoek aan de Bib voor iedereen aangenaam blijft. 

•	 Beschadigde materialen: wie iets beschadigt tijdens de uitleenperiode draait op voor de vervangingskosten 

•	 Amok maken waar het niet mag, vuil achterlaten of andere bezoekers pesten: na twee waarschuwingen tijdelijk op de zwarte lijst+ na de openingsuren in 
het weekend klusjes komen opknappen (moet wel goed gedaan zijn!) 

•	 Personeel of bezoekers lastigvallen, bedreigen en/of aanvallen: tijdelijk op de zwarte lijst+ proces verbaal indien nodig 

Alle uitleenbare materialen in de Bib zouden volgens het volgende systeem werken: eerst op genre, dan pas op alfabet (geldt niet voor nieuwe materialen). Ook 
worden de verschillende genres meer visueel aangegeven in combinatie met nummers.

Elke ruimte waar bezoekers mogen komen krijgt ook een bijpassend karakter. Bij de boeken krijgen de kinder- en jeugdafdeling dan weer hun eigen look, om een 
duidelijk visuele scheiding te maken. Ook vind je op zowel het gelijkvloers (boeken) als de eerste verdieping (muziek en film) info- en uitleenbalies. 

De functies van alle verdiepingen zijn de volgende: 

•	 Gelijkvloers: ALLE boeken + leeshoeken 

•	 Eerste verdieping: Film en muziek 

•	 Tweede verdieping: Cafetaria en zaken- of evenementenzaal + computerruimte 

•	 Derde verdieping: Administratie en stadsarchief 

•	 Vierde verdieping: Cafetaria voor Bib-personeel 

•	 Dak: Overdekt terras met bar (liefst gezonde dranken!) waar het personeel met goed weer kan lunchen + zonnepanelen 

ln beide cafetaria’s wordt er voor catering gezorgd, met een focus op gezond eten. Wie van ongezond voedsel houdt moet dat maar zelf meebrengen. De zaken- 
of evenementenzaal is tegen een redelijke prijs beschikbaar voor iedereen, maar kan tijdens examenperiodes omgevormd worden voor studenten die op hun 
gemak, en misschien met een snackpauze, willen studeren. Voor de computerruimte geldt dat iedereen die van de computers gebruik wil maken, daar dagelijks 
een twee uur per persoon voor krijgt. 

Diegenen die hun eigen apparaten meebrengen, kunnen op een beveiligde Wi-Fi verbinding rekenen overal in het gebouw, waarbij het wachtwoord elke week 
wordt aangepast.

Het RUP vormt niet het instrument om de gedetailleerde inrichting van de bibliotheek te definiëren, maar laat de aspecten zoals vernoemd wel toe. De inrichting 
zal later in de ontwerpfase van het gebouw aan bod komen.

Een beperking in de hoogte van de verschillende bouwblokken en een beperking van het aantal wooneenheden. Het plan voorziet te hoge bouwvolumes waardoor 
er bijna altijd schaduw zal zijn op het “grasplein”. 

Er worden geen grote hoogtes beoogd in het plangebied. De hoogte wordt steeds afgestemd op de omgeving en zal verder gedetailleerd en genuanceerd worden 
in het voorontwerp RUP.

Zoals vele burgers verstaan we de wisseling van de gebouwen niet . De sanering en verbetering van de bib heeft de gemeenschap zeer veel geld gekost om het 
dan nu maar af te breken .De gemeente zou het voorbeeld moeten geven wat betreft hergebruik en sanering.
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De huidige supermarkt profileert zich als een perifere supermarkt, door zijn opzet als grote, maar lage blinde doos met ruime parking en heeft hierdoor ruimtelijk 
een grote impact op het plein. Deze trekt behalve de lokale passanten en omwonenden ook een ruimer perifeer publiek en hieraan gekoppeld ook mobiliteit aan. 
De stad is eigenaar van de grond met de supermarkt, het opstalrecht is afgelopen, waardoor een heroriëntatie van de supermarkt mogelijk en wenselijk is. Een 
eigentijdse stadssupermarkt op maat van de kern is daarom wenselijk.

De bibliotheek anderzijds heeft renovatienoden op korte en op lange termijn. De stad heeft nood aan een eigentijdse bibliotheek en wil hier dan ook in investeren, 
maar de mogelijkheden bij huidige bibliotheek zijn hiervoor heel beperkt. 

De locatiewissel is belangrijk i.f.v. een optimalisatie van deze functies en hun relatie met de directe omgeving.

In de conceptnota werden op basis van deze uitgangspunten potenties benoemd voor een wissel van beide functies: 

•	 De bibliotheek krijgt op die manier ruimte om uit te breiden

•	 De supermarkt kan krimpen tot de stadssupermarkt die past bij de kern

•	 De supermarkt staat op die manier meer in relatie tot de horeca en handel van de Grote Markt

•	 De supermarkt sluit bij een wissel beter aan bij de toegangsweg (bezoekers, levering) en laat zo meer ruimte voor het autoluwe groene plein

•	 De bibliotheek komt als openbare functie meer tot zijn recht als deel van het openbaar plein

Deze argumentatie wordt extra toegevoegd in de scopingnota.

De wissel zal niet op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. 

Eerst moet het RUP-proces nog doorlopen worden, nadien volgt een ontwerp en aanbesteding, de huidige bibliotheek zal dus zeker nog enkele jaren dienst 
(moeten) doen. Er waren echter noodzakelijke renovatienoden (herstel lekkend dak, installeren brandtrap/lift en installeren van zonneweringen) nodig op korte 
termijn om de huidige werking van de bib te waarborgen. De recente investeringen in de bibliotheek waren dus niet gebeurd in functie van structurele aan-
passingen, maar kunnen verantwoord worden vanuit de noodzaak voor de continuiteit van de huidige werking.

Groen

Veel dicht groen nodigt uit om afval achter te laten. Wordt dit bestendig gecontroleerd ?  

Kap aub geen bomen om er nadien nieuwe te zetten of aanplantingen te doen. 1 boom is de bevoorrading zuurstof voor 1 gezin. Nieuwe bomen hebben heel wat 
jaren groei nodig OWV identiek effect

Het behoud van alle grote bomen voor de bibliotheek.  Het aanplanten van nieuwe grote bomen is gewenst. Geen struikgewas.

Het behoud van alle bomen op het plein.

Een vergroening van het plein vormt een van de belangrijkste uitgangspunten van het RUP. De startnota vermeld het maximaal behoud van de huidige bomenrij. 

Waterhuishouding 

De waterhuishouding grondig bestuderen. Nieuwe gescheiden riolering voorzien.

De waterhuishouding wordt in het RUP onder de discipline water besproken, op de manier zoals dit verwacht wordt in kader van een RUP. Uiteraard zal elk 
concreet projectvoorstel bijkomend afgetoetst moeten worden naar waterhuishouding. Er wordt ook verwezen naar het uitgangspunt van het RUP voor de ver-
groening en dus ontharding van het plein, die ervoor zorgt dat er juist meer ruimte zal zijn voor water.

Achtergevels Catrohof
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De andere kant van mijn eigendom geeft uit op het Castrohof. Hier staat het oude originele pand  waar ik 2 poorten  heb voor mijn zelfstandige activiteit.   Dit 
pand was een textielbedrijf. Een deel (rechts van de 2 grote poorten) is van mijn buurman.   

Ik vernam dat er een bestemmingswijziging zou komen voor wat betreft de eigendommen gelegen met hun   
achterzijde aan het Castrohof.  Om de waarde van mijn woning en zakelijk pand te behouden is het van belang om de toegang, parkeermogelijkheid  en (berg)
ruimte te behouden.  Echter inrichting van een woning aan het Castrohof zou deze waarde zeker kunnen evenaren.  Aangezien mijn zelfstandige activiteit naar 
zijn einde loopt, zou ik dat zeker overwegen.   

Daar heb ik volgende bedenkingen bij.   

Aangezien mijn huidige grote woning, gelegen Nieuwstraat 52, nu al voorzien is van de mogelijkheid voor inrichting  van een studio lijkt het mij belangrijk om 
mijn huidige 2 poorten te behouden.  Eventueel in een mooiere uitvoering passend in een eventuele verbouwing.   Ook de toegankelijkheid van de binnentuin 
blijft dan behouden.  

De gevel van het oude fabriekspand aan de zijde van de binnentuin is gerestaureerd, en is ook mooier van structuur  dan de achtergevel.  Natuurlijk zou ik het 
huidige volume van het gebouw graag behouden. Daardoor zou er plaats zijn voor een extra garage en een redelijk ruim appartement.  

Vraag is of het wenselijk is om de huidige structuur van het oude gebouw te behouden, dan wel om de gevel een   
nieuwe look te geven.  Bedenk ook dat mijn buurman nu reeds plannen aan het maken is om zijn deel van het gebouw binnenkort te  renoveren, waardoor allicht 
de structuur van de gevel zal verdwijnen.  Mag ik ook vragen of de parkeermogelijkheid die er vandaag is voor de aanwezige poorten, en waarvoor we ook  
jaarlijks een bedrag betalen, kan behouden blijven.  

Mag ik aannemen dat, indien het RUP voorziet in bewoning langs het Castrohof, er nutsvoorzieningen aangelegd  worden langs de gevels.  

Indien er toch een andere uitkomst is van het RUP, en er toch geen bestemmingswijziging tot bewoonbare zone   
komt, dat er in dat geval niet geraakt wordt aan de mogelijkheid tot parkeren voor de huidige poorten. Zo niet, zou  dit de waarde van mijn eigendom als han-
delspand sterk doen dalen.  

Het RUP houdt de mogelijkheid open om deze achterzijde ook te kunnen afwerken als voorzijde. In de verdere procedure van het RUP zullen de randvoorwaarden 
/ voorschriften hieromtrent vorm krijgen. 

Projectzone B’

Reactie (blauwe markering)

Foutieve inkleuring van een gedeelte van het eigendom van Immobili nv als ‘eigendom’ van de stad Sint-Niklaas.  In eerste instantie dient erop gewezen dat de 
startnota ten onrechte een gedeelte van het  eigendom van Immobili nv ingekleurd heeft als ‘eigendom’ van de Stad Sint-Niklaas. Dit dient  te worden rechtgezet 
omdat het van determinerend belang is voor onze eigendom en voor het  in opmaak zijnde RUP.   

De scopingnota wordt gecorrigeerd naar de correcte eigendomsstructuur.
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Er dient op gewezen dat het RUP ‘openbaar domein’ bestemd als ‘projectzone’. Ons eigendom  grenst op dit moment langs het Heymanplein aan het openbaar 
domein zoals blijkt uit het  kadasterplan.

Ten onrechte eigent de Stad zich het ‘eigendomsrecht’ toe van het openbare domein. Zo stelt de  startnota p.20 ‘Het overgrote deel van de site is in eigendom van 
de stad Sint-Niklaas.  Doordat de  stad zowel de publieke ruimte als de terreinen van het Castrohof, de supermarkt en de bibliotheek  in handen heeft verkrijgt het 
een sterke positie’ en koppelt hieraan ‘figuur 8 de eigendomsstructuur  vandaag’.  

Hierbij wordt het ‘openbaar domein’ als ‘eigendom’ van de stad Sint-Niklaas aangeduid. Het  ‘openbaar domein’ is echter geen ‘eigendom’ van de stad. De 
goederen van het openbaar domein  zijn immers tot eenieders gebruik bestemd. De stad is hier slechts ‘(weg)beheerder’ en geen  ‘eigenaar’.   

In die zin kleurde het huidige BPA Buurt ‘De Castro’ terecht het openbaar domein in als strook  voor wegen, parkings, esplanade of strook voor openbaar groen. 
Beide zones kunnen immers  verenigbaar geacht worden met het ‘openbaar domein’ en zijn beschikbaar ‘tot eenieders  gebruik’. Ons eigendom dat achteraan 
in het BPA is ingekleurd als strook voor ‘berg- en  werkplaatsen’, bestemd voor ‘gegroepeerde autobergplaatsen, winkelruimten, handels- of  bureelruimten, 
toonzalen, horeca, of hinderlijke inrichtingen voor zover ze verenigbaar zijn met  de bestaande woonomgeving op uitzondering van woonfunctie’, biedt tal van  
bestemmingsmogelijkheden. Bovendien grenst onze eigendom over een aanzienlijke lengte (+/- 58m) aan het openbaar domein en wordt het reeds sinds lange 
tijd via daar naar het openbare  domein ontsloten.  

Het RUP Hendrik Heymanplein 05.09.2013 voorziet een ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen’. Dit kan echter niet wegnemen dat het nog steeds ‘openbaar 
domein’ is, en tot  eenieders gebruik bestemd is. Het RUP voorziet ‘dat de zone is bestemd voor gemeenschaps- en  openbare nutsvoorzieningen en aan de 
gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen ondersteunende activiteiten en voorzieningen. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig  of nuttig zijn 
voor het aanbieden van gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen zijn  toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn 
met de  omgeving’. Het RUP toont duidelijk de toegang tot ons eigendom.  

Het RUP ‘rekt’ de bestemming tot eenieders gebruik als ‘openbaar domein’ open tot  ‘gemeenschapsvoorziening’. ‘Openbaar domein’ en 
‘Gemeenschapsvoorziening’ zijn evenwel  geen synoniemen. Daar waar ‘openbaar domein’ bestemd is tot eenieders gebruik, is dat niet  noodzakelijk het geval 
voor een ‘gemeenschapsvoorziening’. Het staat tenminste nog wel steeds  ten dienste van de gemeenschap.  

De startnota voorziet nu evenwel een ‘projectzone’, en zoals verder uit de startnota blijkt, met  de bedoeling een supermarkt op te richten.  

De Stad kan niet zondermeer goederen die behoren tot het openbaar domein bestemmen als  ‘projectzone’ ten behoeve van een supermarkt. Goederen van het 
openbaar domein zijn tot  eenieders gebruik bestemd, en niemand kan, bij overeenkomst of door het verkrijgen van bepaalde rechten door verkoop van een 
bepaalde tijdsperiode, op die  goederen een privaat recht verwerven dat genoemd gebruik zou kunnen belemmeren en  zodoende afbreuk doen aan het recht van 
de openbare overheid om het te allen tijde volgens de  behoeften en het belang van alle burgers te regelen en te wijzigen. Deze principiële  onvervreemdbaarheid 
van het openbaar domein staat niet in de weg van de verkoop van  bijvoorbeeld de ondergrond van een weg of de oevers van een kanaal aan een particulier. Het  
overgedragen eigendomsrecht mag echter niet het publiek gebruik van de weg verhinderen.  Indien het goed niet meer nuttig is tot publiek domein en gebruik 
(quod in casu non) dan dient  hiervoor de juiste desaffectatieprocedure te worden gevolgd, en zijn deze soort domeingoederen in principe slechts bij openbare 
verkoop vervreemdbaar.  

Het feit dat de zone in kwestie door de stad, als beheerder van het openbaar domein, als een  soort amorfe weinig kwaliteitsvolle non-ruimte is aangelegd, neemt 
niet weg dat het openbaar  domein toebehoort aan eenieder, en eenieder er gebruik kan van maken.  

De startnota vermeldt op p. 51 dat ‘het RUP laat een grotere flexibiliteit toe en verlaat hierbij ook  soms de huidige grens tussen publiek domein en privaat 
domein’. Er dient op gewezen dat het  publiek domein tot eenieders gebruik bestemd is, in wezen onvervreembaar is en dat het publiek gebruik van het openbaar 
domein niet verhinderd mag worden. De stad kan niet zondermeer overgaan tot het ‘verlaten’ van de grens tussen publiek domein en privaat domein

De scopingnota wordt voorzien van een aangepaste verwoording bij die zones die ook als openbaar domein gelden. De reactie is echter niet correct in dien 
verstande dat in kader van een RUP uiteraard wel kan gekozen worden om delen die momenteel in openbaar domein liggen te herbestemmen naar een zone die 
geen openbaar domein beoogd.  

De reactie is wel correct in die mate dat de delen van huidig openbaar domein gedesaffecteerd zullen moeten worden vooraleer er een privaat project kan 
ingericht worden en dat voor dergelijke verkoopsprocedure de juiste wetgevingen moeten gevolgd worden.

De reactie is ook correct in die mate dat bestaande vergunde toegangen tot openbaar domein mogelijk moeten blijven, het RUP houdt dit niet tegen.

Supermarkt en aanhorigheden op openbaar domein en eigendom Immobili nv  

Uit de startnota op p.46 kan opgemaakt worden dat binnen de projectzone B een supermarkt  wordt voorzien. Deze supermarkt bevindt zich enerzijds grotendeels 
op het openbare domein,  waardoor het publieke gebruik door eenieder verhinderd wordt, en anderzijds worden parking  en vrachtwagenbewegingen 
schaamteloos afgewenteld op onze eigendom. Immobili nv wenst  niet dat zijn eigendom gereduceerd wordt tot ‘de achterkant’ van een supermarkt. 

Immobili nv  wenst graag samen met de stad in overleg te treden om tot een hoogwaardige ontwikkeling  van haar eigendom te komen. Zoals de Startnota thans 
voorziet is er een fundamentele  onverenigbaarheid met enerzijds de publieke bestemming van het openbaar domein en  anderzijds de eigendomsrechten van 
Immobili nv. De stad kan niet zondermeer het eigendom  van Immobili nv degraderen tot parking en manoeuvreerruimte van een supermarkt. Immobili  nv wenst 
niet tegen zijn wil in een project gedwongen te worden met onbekende derde  partijen. Op deze manier worden de ontwikkelingskansen van onze eigendom 
gehypothekeerd  en afhankelijk gemaakt van de ‘goodwill’ van, ofwel de stad, ofwel een toekomstige ontwikkelaar van de projectzone B.  
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Het RUP vormt het juridisch kader, waarbinnen projecten mogelijk zijn, maar niet afgedwongen worden. De opname van zone B’ geeft juist extra mogelijkheden, 
geen plichten aan de eigenaar. Met de schema’s omtrent de parking en de manoevreerruimte wordt in de starnota juist aangetoond dat deze bewegingen op 
eigen terrein mogelijk zijn.

‘Conceptstudie’ mee in openbaar onderzoek  

Het RUP in opmaak steunt volledig op een zogenaamde ‘conceptstudie’. Dit blijkt uit de  startnota op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld:  ‘Doelstelling van het 
RUP’ op p.6  

In 2017 werd een conceptstudie goedgekeurd met hierin een visie tot grondige  herinrichting van het Hendrik Heymanplein en zijn onmiddellijke omgeving.    
Het RUP wordt hierin gezien als een juridisch/planologisch instrument dat noodzakelijk  is om de beoogde kwalitatieve herinrichting van het plein effectief te 
kunnen realiseren.  Het RUP zal hierbij een kritische vertaling vormen van het ontwerpend onderzoek uit de  conceptstudie en de resultaten van het uitgebreid 
participatieproces, zonder hierbij de  uitgangspunten van de conceptstudie te herdenken.  

En verder op p.21 :Begin 2017 werd het eindrapport van de conceptstudie ‘Hendrik Heymanplein’ opgemaakt. (…) Vanuit de analyse in de conceptstudie worden 
verschillende knelpunten met  betrekking tot het Hendrik Heymanplein naar voor gebracht door middel van een  kritische lezing van de site. Deze knelpunten 
worden in de startnota kort en bondig  besproken om een idee te geven van waar de bestaande knelpunten gelegen zijn.  

En verder op p.41  : Conceptstudie als ontwerpmatige basis. De conceptstudie vormt een belangrijke start voor de beoogde ontwikkeling. De belangrijkste 
uitgangspunten uit de conceptstudie kunnen slechts mogelijk worden gemaakt  met  een  juridische  herbestemming,  gezien  het  weinig  flexibele bestaande  
BPA. (…) Om onze visie voor de opmaak van het RUP te staven en de randvoorwaarden  voor het RUP te bepalen, keren we in de conceptstudie dan ook terug 
naar de absolute grote visielijnen/concepten van de studie.

En verder wordt op p.46 vermeld dat de conceptstudie bepaalt dat de toelevering van de  supermarkt aan de achterzijde dient te gebeuren, met manoeuvreerruimte 
over ons eigendom.  

In de conceptstudie wordt de toelevering van de nieuwe supermarkt georganiseerd langs de achterzijde van het nieuwe gebouw.  

En verder op p.52 ‘Structuurschets + aanzet tot voorschriften’.  

OVERDRUKZONE PROJECTZONES A en B  

(…)  Belangrijke randvoorwaarde om geen te grote dynamiek te creëren zijn maximale  brutovloeroppervlakten.  In de conceptstudie wordt een bvo van 1420m² 
voorzien.  We  stellen voor hier een marge te voorzien en te opteren voor een maximale bvo voor de  supermarkt van 2000m².  

Uit voormelde blijkt m.a.w. dat de startnota1 volledig leunt op een ‘conceptstudie’. Nochtans  maakt deze conceptstudie waarnaar uitvoerig verwezen wordt, 
en aldus de basis vormt van het  RUP, geen deel uit van de huidige ‘Raadpleging startnota RUP Hendrik Heymansplein’ van 6  september 2019 tot 4 november 
2019. Dit blijkt uit de website van de Stad Sint-Niklaas waarin  volgende stukken deel uitmaken van de raadpleging:  Bericht raadpleging , Procesnota, Startnota 
, Kaartenbundel  

Wanneer een startnota van een RUP in opmaak zo zwaar steunt op een ‘conceptstudie’, maar  wanneer deze conceptstudie zelf geen deel uitmaakt van 
documenten ter inzage, en er slechts  kort en bonding enkele elementen uit worden geciteerd, zoals de stad zelf aangeeft in de  startnota, wordt de raadpleging 
ernstig gehypothekeerd. De bevolking wordt op deze manier  voor ‘voldongen’ feiten geplaatst zonder terdege kennis te kunnen nemen van de documenten  en 
de inhoud ervan, waarnaar de startnota expliciet verwijst.  

De conceptstudie is ontwerpmatig onderzoek van een mogelijke inrichting, die door het beleid werd aanvaard en die publiek beschikbaar is. (https://www.sint-
niklaas.be/hendrik-heymanplein)

Het RUP is bovendien geen letterlijke doorvertaling van de studie, maar gebruikt  de studie om randvoorwaarden en grenzen te bepalen voor dit gebied. De 
startnota is hierbij een zelfstandig en eveneens uitgebreid document die de informatie aanleverd die nodig is om de juridische herbestemmingen en actualisatie 
van het BPA en RUP te onderbouwen.  

Conceptstudie’ zonder onderzoek naar Mer-effecten  

Gezien het RUP zoals blijkt uit de startnota volledig steunt op de ‘conceptstudie’ stelt zich ook  een probleem naar het onderzoek van de Mer-effecten.   

De vraag rijst in welke mate de ‘conceptstudie’, waarvan de huidige RUP-procedure een  doorvertaling is, rekening heeft gehouden met de plan-MERverplichtingen. 
Aangezien de  beleidsmatig gewenste ontwikkelingen reeds dermate vastliggen in de ‘conceptstudie’ heeft de  stad verzuimd om de milieueffecten te onderzoeken 
van de ‘conceptstudie’ zelf. Het begrip  ‘plan’ dient immers ruim te worden geïnterpreteerd. Nu blijkt dat de ‘conceptstudie’ reeds de  manifestatie inhoudt van de 
beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en een voorafname op het  RUP, waardoor dit eigenlijk neerkomt op een plan en/of programma zoals bedoeld in de MER- 
richtlijn en de daarop gesteunde Vlaamse wetgeving inzake implementering van de  richtlijnbepalingen. De contouren van het nog vast te stellen plangebied 
liggen reeds in  verregaande mate vast door de ‘conceptstudie’ als veruitwendigde beleidsmatig gewenste  ontwikkelingen. In die situatie kan men zich terecht 
de vraag stellen of de overheid nog tot  een geobjectiveerde milieueffectenafweging en beoordeling kan komen in dit RUP.  

De mogelijkheden en randvoorwaarden die het RUP beoogt, zijn in rekening genomen als maximale waarden voor de plan-MER screening en worden zowel 
afgetoetst met de feitelijke als de juridische toestand. 

1 
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Geen gedegen alternatievenonderzoek  

De website van de Vlaamse overheid stelt het volgende:  

Gezien de integratie met effectbeoordelingen, moet de startnota ook ingaan op de  eventuele alternatieven. Zijn er nog andere locaties of inrichtingen van het 
plangebied  die (nog) minder milieueffecten kunnen teweegbrengen? Dit is in de eerste plaats van  belang voor plannen waarvoor een plan-MER noodzakelijk is 
omdat door het  onderzoeken van alternatieven mogelijk aanzienlijke effecten vermeden kunnen worden.   

Locatiealternatieven zijn meestal enkel mogelijk bij nieuw geplande activiteiten. Zal bijvoorbeeld een nieuw bedrijventerrein op een andere locatie minder hinder 
met zich  meebrengen?  

Inrichtingsalternatieven kunnen geformuleerd worden als de locatie reeds vast ligt, zoals bijvoorbeeld de invulling van een binnengebied. Zal een andere 
configuratie van de  inrichting minder of meer effecten teweeg brengen? Kan de ontsluitingsweg op een andere  plaats /op een andere weg, aansluiten die 
minder filegevoelig is of waarlangs minder  scholen, woonwijken, … liggen ?  

Het thans voorliggende RUP steunt zoals hierboven reeds gesteld volledig op de  ‘conceptstudie’. Ook wat het alternatievenonderzoek betreft, wordt hierdoor 
een ernstig  alternatievenonderzoek ondermijnd. Dit blijkt o.a. uit de startnota p.57. Het RUP  is sterk projectgericht en locatiegericht, gezien het uitgangspunt 
de  herinrichting van het Hendrik Heymanplein betreft.  De mogelijkheden en verplichtingen  die in het RUP  worden opgenomen zijn opgebouwd vanuit een 
conceptstudie over de  inrichting van het plein, met hierin een door de gemeenteraad goedgekeurde visie.  Bijgevolg zijn in dit onderzoek tot milieueffectrapportage 
noch beleidsalternatieven noch  locatiealternatieven aan de orde.  

Dit is niet ernstig. Vooreerst stelt de gemeenteraad een ‘conceptstudie’ vast zonder gedegen  milieueffectenonderzoek en bijhorende alternatieven, om daarna 
in de voorliggende RUP- procedure te besluiten dat noch onderzoek tot milieueffectrapportage noch  beleidsalternatieven noch locatiealternatieven aan de 
orde zijn. Door de voorafname in de  conceptstudie wordt het milieueffecten onderzoek zoals bedoeld in de MER-richtlijn en de  daarop gesteunde Vlaamse 
wetgeving inzake implementering van de richtlijnbepalingen  volledig uitgehold. Dit houdt onder meer bevoegdheidsoverschrijding in.  Ook de zogenaamde 
‘inrichtingsalternatieven’ in de startnota op p.57 zijn reeds in de  ‘conceptstudie’ gereduceerd tot een ‘voorkeurscenario’ zonder gedegen afweging van  
milieueffecten.   

‘Locatie-alternatieven zijn in de eerste plaats van belang voor plannen waarvoor een plan-Mer noodzakelijk is (om zo aanzienlijke effecten te vermijden)’.Uit de 
plan-Mer screening wordt geoordeeld dat een plan-MER niet noodzakelijk is, 

Locatie-alternatieven voor het RUP zou betekenen dat het RUP op een andere locatie zou worden opgemaakt. 

‘Locatiealternatieven zijn meestal enkel mogelijk bij nieuw geplande activiteiten’, anders dan bij een nieuw bedrijventerrein, betreft het hier een verschuiving van 
bestaande functies in dezelfde bestaande buurt, binnen de grenzen van het RUP en kan dus hoogstens van inrichtingsalternatieven gesproken worden.

De scopingnota wordt aangevuld met de inrichtingsalternatieven uit de conceptstudie, zo zal deze ook deel uitmaken van de plan-MER screening waarover de 
dienst MER uitspraak doet.
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Verlies aan rechtszekerheid voor de eigenaars binnen ‘projectzones’ en aansluitende zones.  

Zoals hierboven reeds beschreven bevindt onze eigendom zich achteraan, volgens het huidige  verordenende BPA, in een zone voor ‘berg- en werkplaatsen’, 
bestemd voor ‘gegroepeerde  autobergplaatsen, winkelruimten, handels- of bureelruimten, toonzalen, horeca, of hinderlijke  inrichtingen voor zover ze 
verenigbaar zijn met de bestaande woonomgeving op uitzondering  van woonfunctie’, wat tal van bestemmingsmogelijkheden biedt. Bovendien grenst onze  
eigendom over een aanzienlijke lengte (+/- 58m) aan het openbaar domein en wordt het reeds  sinds lange tijd via daar naar het openbare domein ontsloten.  

Dit is een duidelijke, welomschreven bepaling. Bovendien omvat het BPA ook een bouwprofiel  (profiel 8). De duidelijke functie- en inrichtingsomschrijving biedt 
voor de rechtsonderhorige  rechtszekerheid.  

De voorliggende startnota tot RUP heeft aanleiding tot een rechtsonzekere situatie. Onze eigendom wordt van het openbaar domein afgesloten met een 
‘projectzone’. Zo blijkt uit de  startnota:  

OVERDRUKZONE PROJECTZONES A en B  

Beide projectzones krijgen een ruime zone toebedeeld, waarin zowel de bestaande als de  vooropgestelde invulling mogelijk is. Hierbij wordt wel een minimaal 
groenpercentage  opgelegd, dat moet gekoppeld worden aan het groenplein. Belangrijke randvoorwaarde  om geen te grote dynamiek te creëren zijn maximale 
brutovloeroppervlakten.  In de  conceptstudie wordt een bvo van 1420m² voorzien.  We stellen voor hier een marge te  voorzien en te opteren voor een maximale 
bvo voor de supermarkt van 2000m².   

Op zichzelf is het al ‘bizar’ dat ‘overdrukzones’ over het openbaar domein of  gemeenschapsgebied worden gelegd voor een ‘supermarkt’. Los hiervan mag een 
‘projectzone’  geen alibi vormen om de rechtsonderhorige in een rechtsonzekere situatie te brengen.   

Bovendien wordt het eigendom van Immobili nv dan weer ‘overdrukt’ met een zone B’.   

OVERDRUKZONE B’  

Deze overdruk laat extra mogelijkheden toe in dit specifiek deel van de woonzone,  waarvan de diepe tuinzones van percelen met hoofdgebouw langs de Grote 
Markt deel  uitmaken. Zo kan de aanliggende projectzone eventueel uitbreiden in deze zone of kan  vanuit de projectzone een toelevering worden ingericht voor 
de commerciële panden langs  de Grote Markt.  

Onze eigendom is onmiddellijk aansluitend bij de projectzone B.  Bepalingen zoals ‘eventueel  uitbreiden’ of ‘kan vanuit de projectzone een toelevering worden 
ingericht’ geven aanleiding  tot rechtsonzekere situaties voor ons goed.   

Het RUP-voorschrift biedt niet dezelfde waarborgen als het huidige BPA en kan het verlies aan  rechtzekerheid niet compenseren. Te dezen kan worden aangenomen 
dat de bepalingen een  belangrijke implicatie zouden kunnen hebben voor de aanpalenden en voor de openbare  ruimte, waardoor het een draagwijdte heeft die 
toch minstens ten dele binnen het  toepassingsgebied van artikel23, derde lid, 4°, van de Grondwet valt.  

De overdrukzone B’ werd toegepast om juist mogelijkheden tot samenwerking te beogen en hierbij extra inrichtingsmogelijkheden te geven aan het op elkaar 
afstemmen van beide projectzones. 

De scopingnota zal melding maken van de bestaande toegang tot de eigendom van de reactieschrijver en duidelijk vermelden dat eventuele projecten in de 
projectzones bestaande vergunde toegangen steeds moeten behouden kunnen blijven, tenzij alternatieve toegangen worden voorzien.

Bovendien hoeven toekomstige omgevingsvergunningsaanvragen niet aan een openbaar  onderzoek te worden onderworpen gezien de ligging in een RUP. 
Aanvragen binnen een RUP  volgen immers een vereenvoudigde procedure.  Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014  
betreffende de omgevingsvergunning  

Artikel 13.   De vereenvoudigde vergunningsprocedure is van toepassing op:  

1° aanvragen voor projecten die stedenbouwkundige handelingen omvatten, de  vergunningsaanvragen voor projecten of voor veranderingen daaraan, waarbij 
de  aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voldoen aan een van de volgende  voorwaarden:  

a) de handelingen worden uitgevoerd in een gebied waarvoor een gemeentelijk of  provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, een bijzonder plan van aanleg of een 
niet-vervallen  verkaveling bestaat, en het aangevraagde is in overeenstemming met de bepalingen van  het gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, 
het bijzonder plan van aanleg  of de niet-vervallen verkaveling;  

Hierdoor wordt het mogelijk om, zonder dat aanpalenden kennis kunnen nemen van de  precieze impact van de rechtsonzekere ‘projectzones’, 
omgevingsvergunningen te verlenen  zonder degelijke waarborgen voor het leefmilieu en een goede ruimtelijke ordening. Bijgevolg  worden de omwonenden en 
aanpalenden van dergelijke ‘projecten’ geconfronteerd met een  aanzienlijke achteruitgang van het door de huidige bepalingen geboden beschermingsniveau,  
die in alle redelijkheid niet kan worden verantwoord.  
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De regels omtrent de ligging in een RUP, gelden ook voor de ligging in een BPA en zijn dus op zich nu ook geldig.Het voorontwerp RUP zal de nodige eisen 
en randvoorwaarden stellen bij de inrichting van de projectzones. Elke vergunningsaanvraag wordt door de stad bijkomend getoetst aan de goede ruimtelijke 
ordening.

Gepaste maatregelen uitwerken in het RUP zelf:

Blijkbaar is het de bedoeling om het RUP dermate ‘flexibel’ op te vatten, dat de  kwaliteitsbeoordeling zal gebeuren door de vergunningsverlenende overheid. 
Zo stelt de  startnota p. 50  Het BPA laat geen flexibiliteit toe; een totaalvisie voor het publiek domein, een vereenvoudiging van de bestemmingszones en  
verruiming van de bestemmingsmogelijkheden laten al heel wat extra flexibiliteit toe. Het gebruik van  projectzones met flexibele invulling, voor die locaties 
waar de conceptstudie grote  veranderingen voorziet t.o.v. vandaag, zoals de supermarkt en de bibliotheek vormt de  grootste bijkomende vorm van flexibiliteit.  

Het mag niet de bedoeling zijn dat een RUP de beoordeling doorschuift naar de  vergunningsverlenende overheid. De ‘projectzones’ zijn dermate vaag dat 
de potentiele  effectenbeoordeling van de toekomstige invulling wordt doorgeschoven. Flexibiliteit mag geen  alibi zijn om de verantwoordelijkheid van de 
plannende overheid door te schuiven naar de  vergunningverlenende overheid.   

De Raad van State heeft in het recent arrest van 15 maart 2013 met nummer 222.887 deze visie  verder uitgewerkt. De Raad heeft in dit arrest geoordeeld dat 
wanneer er sprake is van een  potentieel schadelijk effect en wanneer hiertoe de nodige gepaste maatregelen dienen te worden  genomen, de plannende overheid 
deze gepaste maatregelen dient uit te werken in het RUP zelf.  De plannende overheid mag dit niet doorschuiven naar de vergunningverlenende overheid.  

Noodzakelijkheid Plan-MER  

Het RUP voorziet een ‘verruiming’ van de mogelijkheden t.o.v. van het BPA. Dit blijkt o.a. uit  de Startnota p.51.  

BEPERKINGEN I.F.V. PARKEREN  

Over het algemeen zal het RUP de mogelijkheden t.o.v. het BPA verruimen.  Gezien de  veranderde tijdsgeest en het grote belang van mobiliteit hierbij, dient het 
RUP enkele  beperkingen op te leggen.  Dynamische functies als een supermarkt dienen reeds in  planfase in verhouding tot het parkeren in de omgeving bekeken 
te worden.  

BEPERKINGEN I.F.V. OMGEVING  

Het RUP laat een grotere flexibiliteit toe en verlaat hierbij ook soms de huidige grens  tussen publiek domein en privaat domein. De ruimtelijke consequenties naar 
de omgeving  van deze ingrepen dienen duidelijk vastgelegd te worden in de voorschriften.  We denken  hierbij vb.  aan de confrontatie tussen de projectzones 
en hun directe omgeving.  

Of ook uit p.53  

ZONE VOOR GEMENGDE CENTRUMFUNCTIES  

We verruimen de bestemmingsmogelijkheden voor de zone CM /ACV waardoor een mix  aan centrumfuncties mogelijk gehouden wordt. Voor de handelsplint 
met gaanderij  worden de voorschriften verruimd a.h.v. de mogelijkheden zoals weergegeven in de  conceptstudie.  

Uit voormelde kan worden opgemaakt dat de zogenaamde ‘verruiming’ ook een impact kan  hebben op de milieueffecten.   

Zonder gedegen onderzoek naar de mogelijk milieueffecten en zonder degelijk  alternatievenonderzoek inzake milieueffecten stelt de startnota echter reeds 
voorbarig op p.56  

Globale conclusie over de aanzienlijkheid van de milieueffecten: Er zijn geen aanzienlijke  milieueffecten aanwezig, zoals beschreven en beoordeeld in deze nota. 
Er moet dus geen  plan-MER opgemaakt worden.  

Nochtans voorziet het RUP een ‘verruiming’ ten aanzien van de huidige verordende bepalingen  en introduceert het vage ‘projectzones’ waarvan de eigenlijke 
milieu-impact onzeker is.  

De startnota geeft duidelijk aan dat er grenzen en randvoorwaarden worden gesteld aan deze flexibiliteit. Deze zullen hun doorvertaling krijgen in de stedenbou-
wkundige voorschriften. 
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Een belangrijk onderzoekspunt inzake milieueffecten lijkt in deze het mobiliteitseffect. De  startnota concludeert dienaangaande p. 66:  

Conclusie  

Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat de impact van het plan  enkele zeer concrete wijzigingen met zich meebrengt in het mobiliteitsnetwerk 
in en  rondom het plangebied. Geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer gecombineerd met  het beperken van bovengrondse parkeerplaatsen op openbaar 
domein en het voorzien van de toegang tot de ondergrondse parking voor de supermarkt aan de oostrand van het  plein zorgen voor een afname van gemotoriseerd 
verkeer op het plein.  De impact voor  voetganger en fietser zal dus positief zijn. Anderzijds zal de impact voor gemotoriseerd  verkeer door het voorzien van 
voldoende (kort)parkeerplaatsen en het behouden van de  verbinding tussen de Castrodreef en de Hovenierstraat beperkt blijven. Dit bewijst ook het gedane 
onderzoek in de conceptstudie die aan de basis van dit RUP ligt. 

Wederom wordt verwezen naar de ‘conceptstudie’ om te concluderen dat er zich geen  aanzienlijke mobiliteitseffecten zullen voordoen. Zoals hierboven reeds 
gesteld maakt de  ‘conceptstudie’ geen deel uit van de raadpleging en is de ‘conceptstudie’ zelf niet onderworpen  aan een gedegen milieueffectenonderzoek.   

Bovendien kan een afname van het gemotoriseerd verkeer op het Heymanplan leiden tot  aanzienlijke mobiliteitseffecten aan de ‘oostrand’ van het perceel, 
namelijk ter hoogte van het  eigendom van Immobili nv.  

Uit de startnota op p.66, blijkt immers het volgende:  

Het zou nuttig zijn om de parkings ter hoogte van de huidige bibliotheek en kantoorgebouwen te koppelen met elkaar en met de nieuwe parking die zal worden  
voorzien voor de supermarkt. Dit is echter gezien de eigendomstoestand (nog) niet  afdwingbaar.   

Wel wordt voorzien in een nieuwe gezamenlijke toegang net ten oosten van de huidige  bibliotheek. Indien deze toegang wordt verwezenlijkt, laat het RUP geen 
toegang voor  gemotoriseerd verkeer meer toe ter hoogte van de huidige toegang tot de parking van  ACV.  

De mobiliteitsproblematiek wordt dus geconcentreerd aan de oostzijde van de huidige  bibliotheek waar het de bedoeling is ter hoogte van onze eigendom alle 
verkeer van  supermarkt en kantoren te concentreren. Het getuigt niet van een ernstige inschatting inzake  mobiliteitseffecten om, zonder degelijk onderzoek, 
zondermeer te concluderen dat er zich  geen aanzienlijke milieueffecten kunnen voordoen. De indruk die de startnota opwerpt is dat  bij voorbaat alles al is 
beslist en dat de goedkeuringsprocedure met gedegen onderzoek naar de  milieueffecten niet ernstig wordt genomen. De conclusie van de startnota, dat er 
geen plan-MER opgemaakt moet worden, kan op basis van een dermate summier en gebrekkige  motivering niet getrokken worden en is derhalve misleidend.  

Verder blijken belangrijke aspecten in een mer-screening te worden genegeerd. Zo blijkt uit de  startnota geen onderzoek naar ‘cumulatieve effecten’. Het 
plangebied van het RUP bevindt zich in het centrum van de Stad, aan de rand van de Grote Markt. Ongetwijfeld zijn er  cumulatieve effecten met andere projecten 
in het centrum van een stad als Sint-Niklaas.  

Er moet over gewaakt worden dat alle disciplines grondig worden bekeken teneinde te  voorkomen dat eventueel latere bezwaarindieners aanvoeren dat bepaalde 
disciplines niet  grondig zijn onderzocht en dat de effecten niet behoorlijk zijn ingeschat. Het plan-MER dient  net om aan te tonen dat er bij de uitgangspunten 
van het RUP een grondige analyse is gebeurd  van de verschillende disciplines en dat de nodige maatregelen zijn genomen om de  milieueffecten in te schatten.  

De knip wordt toegepast in het ruimer kader van het mobiliteitsplan (april 2015), waarbij in het wijkcirculatieplan duidelijk ingezet wordt op andere invalswegen 
naar het centrum en op een autoluwere binnenstad. Het mobiliteitsplan beoogt net minder circulatiebewegingen voor de omgeving van het Hendrik Heymanplein.

Naar aanleiding van de reacties wordt de link met het mobiliteitsplan in de scopingnota uitvoeriger beschreven.

De mobiliteitsimpact van de nieuwe ontsluitingsweg wordt in de scopingnota mobiliteitstechnisch doorgerekend met aandacht voor veiligheid en goede door-
stroming.  De mobiliteitseffecten waarover sprake worden in het milieueffectenonderzoek niet aanzienlijk geacht. 
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Reacties participatiemoment 

Algemeen

De vraag wordt gesteld om na het participatiemoment feedback aan de aanwezigen te geven rond hoe met de verschillenden vragen en bedenkingen is 
omgegaan.

Er wordt gevraagd om voor de vaststelling van het definitieve RUP nog een gesprek met de bevolking te voorzien. Hierbij graag ook de eigenaars uitnodigen, 
niet alleen de huurders.

Een aantal aanwezigen heeft het gevoel dat met de vorige opmerkingen geen rekening werd gehouden.

Het doel van de ter advieslegging, de infomarkt en het openbaar onderzoek,  is om een belangrijke groep mensen op de hoogte te brengen, om kennis en input 
te vergaren en om de inhoud van de startnota te toetsen. De coördinatie en sturing van de raadpleging gebeurt door het planteam. 

De resultaten van de raadplegingen (zowel publiek als adviesinstanties en adviesraden) worden besproken en door het planteam verwerkt tot voorliggende 
scopingnota. Deze scopingnota wordt publiek gemaakt, zodat iedereen de behandeling van de reacties kan inkijken.

Nadien wordt het (voor)ontwerp RUP opgemaakt en nogmaals onderworpen aan een openbaar onderzoek, waar inspraakmogelijkheid wordt voorzien. 

In kader van participatie worden heel uiteenlopende reacties gegeven, dit blijkt ook uit deze en vorige besprekingen van participatiemomenten. Alle reacties 
worden besproken, maar het dossier wordt niet aangepast aan elke reactie, er zijn reacties die elkaar tegenspreken en reacties die voorbij gaan aan de uitgang-
spunten van de visie, waar een consensus onmogelijk is.

Circulatie

De nieuwe doorgang via het Castrohof is geen verbetering t.o.v. hoe de circulatie vandaag loopt. Je kan het verkeer van oost naar west over het plein ook knippen 
met behoud van de huidige circulatie rond het Castrohof.

Het ronde punt aan de Parklaan zal een zeer druk punt worden. Zowel verkeer van op de Parklaan als van het Hendrik Heymanplein zal hier moeten passeren.

De Hovenierstraat moet terug dubbel richting worden als de nieuwe ontsluiting er komt

Er wordt op gewezen dat bij het plan begeleidende plannen gemaakt zullen moeten worden voor de omgevingsstraten (Nieuwstraat, Hoveniersstraat, Mgr. 
Stillemansstraat) vb voor richtingsverkeer, verkeersremmende maatregelen (30 km/u in realiteit?).

De knip vormt het uitgangspunt van de conceptstudie en is ook een basisprincipe in het RUP. De bereikbaarheid van alle bestaande toegangen wordt bovendien 
gegarandeerd. 

De knip wordt toegepast in het ruimer kader van het mobiliteitsplan (april 2015), waarbij in het wijkcirculatieplan duidelijk ingezet wordt op andere invalswegen 
naar het centrum en op een autoluwere binnenstad. Het mobiliteitsplan beoogt net minder circulatiebewegingen voor de omgeving van het Hendrik Heymanplein.

Het RUP vormt niet het instrument om de verkeerskundige situatie waarvan sprake bij te sturen/te optimaliseren. Deze verkeerssituatie rondom het plangebied 
zal specifiek moeten afgestemd worden op het uiteindelijk ontwerp en zal naar aanleiding van de knip eventueel  herbekeken en gemonitord worden. 

Naar aanleiding van de reacties wordt de link met het mobiliteitsplan in de scopingnota uitvoeriger beschreven.

De mobiliteitsimpact van de nieuwe ontsluitingsweg wordt in de scopingnota mobiliteitstechnisch doorgerekend met aandacht voor veiligheid en goede door-
stroming.  De mobiliteitseffecten waarover sprake worden in het milieueffectenonderzoek niet aanzienlijk geacht

De nieuwe weg rond het Castrohof  loopt te dicht bij de bestaande huizen en daarvoor moeten er zeker bomen sneuvelen. Er wordt gevraagd om het groen achter 
de achtertuinen van de Hoveniersstraat te proberen bewaren of vernieuwen.

Het RUP geeft een indicatieve aanduiding weer voor de verbinding, de effectieve inrichting kan verschoven worden van de aanduiding op het plan, deze verschu-
iving kan dus eventueel op projectniveau worden toegepast i.f.v. het behoud van bomen.

Er wordt gevraagd om de doorgang van de Mgr Stillemansstraat naar de bibliotheek open te laten.

De startnota en ook de scopingnota bieden de mogelijkheid om een  verbinding te behouden tussen de Mgr Stillemansstraat en de bibliotheek.

Er wordt voorgesteld om een buscorridor van de Hofstraat over Grote Markt naar Parklaan te maken (+ omgekeerd via OLV straat) en een fietscorridor van Col-
legestraat/Stationstraat over Markt naar Nieuwstraat.

Het RUP staat dergelijke bus- en fietscorridor niet in de weg, gezien deze voorstellen niet binnen het RUP zijn gelegen.
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Iemand stelt voor om een autodoorgang te realiseren via het café van Lannoy.

Deze verkeerskundige ingreep lijkt eerder zeer ingrijpend en door de private eigendomstoestand eerder onrealistisch.

Parkeren

Er is bezorgdheid rond het voorzien van voldoende parkeerplaats voor gehandicapten.  

Er is bezorgdheid rond het voorzien van voldoende parkeerplaats voor bewoners.  
Er wordt gevraagd om een zone voor kortparkeren te voorzien ter hoogte van de galerij.

Er wordt gevraagd of er ondergronds parkeren zal worden voorzien. Iemand geeft aan dat als er ook een ondergrondse parking komt onder de bibliotheek, er 
zeker voldoende parkeerplaats zal zijn.

Private ontwikkelingen moeten voorzien in parkeerplaatsen op eigen terrein, het aantal zoals opgenomen in de startnota, zijn het resultaat van een onderbouwde 
berekening. Voor de woningen en supermarkt worden ook in de conceptstudie ondergrondse parkeerplaatsen voorzien.  Een ondergrondse parkeergarage onder 
de bibliotheek wordt niet opgelegd, maar ook niet uitgesloten in het RUP, net als een zone voor kortparkeren ter hoogte van de galerij.

De scopingnota stelt ook dat zowel bij de aanleg van publieke parkings, als bij private ontwikkelingen moet worden voorzien van voldoende parkeerplaatsen voor 
mensen met een beperking/handicap.

Men is bezorgd over mogelijk bijkomende parkeerdruk op de omliggende straten als het parkeren op het plein verdwijnt. Vandaag is er al te weinig bewoner-
sparkeren in de omliggende straten.

Naar aanleiding van de conceptstudie werd een parkeeronderzoek uitgevoerd. Het RUP heeft deze cijfers verder onderzocht in de toelichtingsnota en mer-disci-
pline mobiliteit. Ook op projectniveau zal het parkeren voor elk project onderzocht en gemotiveerd moeten worden. 

Hoe gaat men op de parking achter de CM (en de toekomstige supermarkt) geraken? 

In de startnota wordt opgenomen dat het RUP er in eerste instantie voor zal zorgen dat de huidige ontsluiting tot de parking CM/ACV/Gildenhuis gegarandeerd 
blijft tot er een alternatieve aansluiting voorzien kan worden.

Bijkomend zal in de voorschriften ook opgenomen worden dat bij de herinrichting van projectzone B ruimte moet gelaten worden om een alternatieve verbinding/
aansluiting mogelijk te maken naar de parking ACV/Gildenhuis. De ontsluiting zal dan gebeuren via de Grote Markt/Parklaan/Hendrik Heymanplein.

Het onderzoek in kader van het RUP geeft ook duidelijk aan dat dit mogelijk is.

Er wordt voorgesteld om de helft van het plein te voorzien voor parkeren en de andere helft als verblijfplaats.

Het RUP zal voorzien in de mogelijkheid op parkeren en ontsluiting aan Castrohof én aan de handelsplint met galerij, bovendien moet de  projectzone voor de 
supermarkt parkeren op eigen terrein voorzien. Bij alle zones zal opgelegd worden dat het parkeerverhaal en mobiliteitsverhaal sluitend moet zijn.

Er wordt gevraagd of er ook een fietsenstalling wordt voorzien.

Het is noodzakelijk dat op dergelijk plein voldoende fietsstalplaatsen worden voorzien,  in de nota wordt dit momenteel onderbelicht. De scopingnota wordt 
aangevuld op basis van het gedane onderzoek naar fietsvoorzieningen en routings in de conceptstudie. De exacte locatie zal pas later in de ontwerpfase van het 
plein worden bepaald.

Openbaar vervoer

Men wenst geen openbaar vervoer in de Monseigneur Stillemansstraat. Bussen laten doorrijden via de doorgang naar de Mgr Stillemansstraat is geen goed idee. 
Beter de bussen laten rijden via de Parklaan.

De meningen over een buslijn op het plein zijn verdeeld. Enerzijds wordt gevraagd waarom je een bus zou laten rijden op een plein waar je groen en rust wil 
creëren, (haltes kunnen wel, zonder dat de bus het plein moet doorkruisen)? Er is plaats op de markt of aan de rand van het plein; niet op het plein. Bovendien 
geeft een buslijn op het plein veel verkeer wanneer ouders met kinderen op het plein parkeren en uitstappen. Dit is vragen om ongelukken. Er wordt voorgesteld 
om de bus van markt naar Hovenierstraat te laten rijden, dit geeft het minst bewonerslast. Anderen geven aan dat als het enige verkeer op het plein de bus is, dit 
wel aanvaardbaar is. Liever de bus over het plein dan in de (smalle) aanliggende straten. Iemand is van de bus afhankelijk voor zijn verplaatsingen.

In het goedgekeurd openbaarvervoerplan (opgemaakt binnen de Vervoerregio Waasland) zijn er geen buslijnen of bushaltes meer voorzien op het Hendrik Hey-
manplein vanaf 1/1/2022. De op- en afstapplaats voor reizigers met bestemming Hendrik Heymanplein wordt de Grote Markt. We behouden wel een indicatieve 
aanduiding voor verbinding gemotoriseerd verkeer.
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Bibliotheek - supermarkt

Algemeen worden er zeer veel vragen gesteld rond de nood om de bibliotheek en de supermarkt te verwisselen van plaats. Men vraagt zich af wat de meer-
waarde hiervan is, vooral gezien de recente investeringen in de bibliotheek. 

Waarom zijn er een aantal jaar geleden grote kosten gedaan aan de bibliotheek als het toch de bedoeling is om te verhuizen: dit is weggegooid belastingsgeld.

De huidige supermarkt profileert zich als een perifere supermarkt, door zijn opzet als grote, maar lage blinde doos met ruime parking en heeft hierdoor ruimtelijk 
een grote impact op het plein. Deze trekt behalve de lokale passanten en omwonenden ook een ruimer perifeer publiek en hieraan gekoppeld ook mobiliteit aan. 
De stad is eigenaar van de grond met de supermarkt, het opstalrecht is afgelopen, waardoor een heroriëntatie van de supermarkt mogelijk en wenselijk is. Een 
eigentijdse stadssupermarkt op maat van de kern is daarom wenselijk.

De bibliotheek anderzijds heeft renovatienoden op korte en op lange termijn. De stad heeft nood aan een eigentijdse bibliotheek en wil hier dan ook in investeren, 
maar de mogelijkheden bij huidige bibliotheek zijn hiervoor heel beperkt. 

De locatiewissel is belangrijk i.f.v. een optimalisatie van deze functies en hun relatie met de directe omgeving.

In de conceptnota werden op basis van deze uitgangspunten potenties benoemd voor een wissel van beide functies: 

•	 De bibliotheek krijgt op die manier ruimte om uit te breiden

•	 De supermarkt kan krimpen tot de stadssupermarkt die past bij de kern

•	 De supermarkt staat op die manier meer in relatie tot de horeca en handel van de Grote Markt

•	 De supermarkt sluit bij een wissel beter aan bij de toegangsweg (bezoekers, levering) en laat zo meer ruimte voor het autoluwe groene plein

•	 De bibliotheek komt als openbare functie meer tot zijn recht als deel van het openbaar plein

Deze argumentatie wordt extra toegevoegd in de scopingnota.

De wissel zal niet op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. 

Eerst moet het RUP-proces nog doorlopen worden, nadien volgt een ontwerp en aanbesteding, de huidige bibliotheek zal dus zeker nog enkele jaren dienst 
(moeten) doen. Er waren echter noodzakelijke renovatienoden (herstel lekkend dak, installeren brandtrap/lift en installeren van zonneweringen) nodig op korte 
termijn om de huidige werking van de bib te waarborgen. De recente investeringen in de bibliotheek waren dus niet gebeurd in functie van structurele aan-
passingen, maar kunnen verantwoord worden vanuit de noodzaak voor de continuiteit van de huidige werking.

De projectzone voor de nieuwe bibliotheek is te groot. Zoals ze nu is ingetekend lijkt het alsof de gevel op de zuidelijke rand van de projectzone kan komen 
waardoor de bomen verdwijnen.

De projectzone werd zo ingetekend met de bedoeling om een ruime zone te bepalen, waarin een architecturaal verantwoorde bebouwing kan worden ingericht 
(vb. beperkte ingreep ter hoogte van de bomenrij). Een vergroening van het plein vormt een van de belangrijkste uitgangspunten van het RUP. De startnota 
vermeld het maximaal behoud van de huidige bomenrij. 

De huidige bouwlijn van de bibliotheek moet behouden blijven. Zorgen dat men vanop de markt het plein kan zien.

Er is bijna geen visueel contact tussen Heymanplein en Castroplein. Men vraagt hoe dit kan worden opengetrokken. Door de manier waarop de projectzone voor 
de supermarkt nu is ingetekend wordt de (visuele) verbinding tussen het plein en het Castrohof verstoord. Beter zou zijn om de projectzone A te verkleinen en in 
de zone voor het plein een overdruk aan te duiden voor tijdelijke behoud van de supermarkt. (Corridor tussen Heymanplein en Castrohof bewaken => bouwlijn 
A inkorten.)

Zichtlijn Grote-Markt-Hendrik Heymanplein en zichtlijn Hendrik-Heymanplein-Castrohof zijn belangrijk en te behouden. Er zal in kader van de herinrichting tijdens 
de ontwerpfase van het plein en de bibliotheek rekening gehouden worden met deze zichtlijnen. Dit wil niet zeggen dat de huidige bouwlijn behouden moet 
blijven. De architecturale vrijheid dient behouden te blijven naar de toekomst. 

Een mooie niet te hoge bibliotheek in dit nieuwe project is positief. Men vraagt om de bibliotheek als cultureel centrum te verbouwen en er meer activiteiten te 
voorzien.

Het RUP vormt niet het instrument om de gedetailleerde inrichting van de bibliotheek te definiëren, maar laat de aspecten zoals vernoemd wel toe. De inrichting 
zal later in de ontwerpfase van het gebouw aan bod komen.
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Wonen

De woningen aan het Hendrik Heymanplein moeten voldoende goed bereikbaar blijven, ook voor auto’s

De woningen aan het Hendrik Heymanplein zijn in het RUP allemaal gelegen aan de indicatieve aanduidingen voor gemotoriseerd verkeer, de bereikbaarheid 
blijft op die manier bijgevolg gegarandeerd.

Men vreest dat er hoogbouw zal komen o.a. boven de bibliotheek en supermarkt en dat dit licht zal wegnemen op het plein en bij de nabijgelegen bebouwing.  
De vraag wordt gesteld of er hoogbouw zal komen in de Monseigneur Stillemansstraat.

Er worden geen grote hoogtes beoogd in het plangebied. De hoogte wordt steeds afgestemd op de omgeving en zal verder gedetailleerd en genuanceerd worden 
in het voorontwerp RUP. Gezien de hoogte van de bestaande woningen in de Monseigneur Stillemansstraat is hoogbouw hier duidelijk niet aan de orde.

Inrichting van het plein

Wordt er ook een waterpartij of watervlakken voorzien op het plein?

Het RUP vormt niet het instrument om de gedetailleerde inrichting van het plein te definiëren, maar laat een dergelijke inrichting wel toe. De stad heeft de intentie 
om een geïntegreerd groen plein te ontwerpen waar plaats is voor speel- en ontmoetingsruimte, een waterpartij kan hier zeker een plaats in hebben.

Kunnen er bij de appartementen ondergrondse containers voor restafval worden voorzien?

Het RUP vormt niet het juiste instrument om dergelijke zaken te bepalen, maar laat ondergrondse containers wel toe. Dit zal wel onderdeel uitmaken bij de 
projectontwikkelingsfase. 

Fijn dat er ter hoogte van de gaanderij terassen kunnen worden voorzien bv. aan ’t Kruimelhofke.

Dit vormt een van de uitgangspunten vanuit de conceptstudie

Groen

Door de manier waarop vandaag projectzone B is ingetekend blijft het mogelijk om de bomen voor de huidige bibliotheek te verwijderen. De projectzone moet 
opnieuw worden ingetekend zodat het niet mogelijk wordt om de bestaande bomen voor de bibliotheek te kappen.

De projectzone werd zo ingetekend met de bedoeling om een ruime zone te bepalen, waarin een architecturaal verantwoorde bebouwing kan worden ingericht 
(vb. beperkte ingreep ter hoogte van de bomenrij). Een vergroening van het plein vormt een van de belangrijkste uitgangspunten van het RUP. De startnota 
vermeld het maximaal behoud van de huidige bomenrij.

Waarom en voor wie wordt het plein als groen plein ingericht. Er is vlakbij een groot stadspark. 

Een park heeft liefst niet alleen gras, maar ook andere beplanting. Het plein moet een echt groen park worden.

Uit het ontwerp- en onderzoekstraject (2e helft 2014 tot 2016)  i.f.v. de conceptstudie voor de herinrichting van het plein, bleek dat de vraag naar een groene 
speel- en ontmoetingsruimte en naar een kwaliteitsvolle publieke ruimte voor jong en oud duidelijk naar voor komt.

De stad heeft ook niet de intentie om een park te creëren op deze locatie, maar om een geïntegreerd groen plein te ontwerpen waar plaats is voor speel- en 
ontmoetingsruimte.

Veiligheid

Men is bezorgd over de veiligheid op het plein wanneer dit wordt ingericht als verblijfsruimte en vraagt om voldoende camera’s te voorzien.

Het RUP vormt niet het instrument om  te bepalen waar camera’s moeten worden voorzien. Dit zal wel onderdeel uitmaken bij de projectontwikkelingsfase.
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DOELSTELLING VAN HET RUP

In opdracht van de de stad Sint-Niklaas maakt SWECO een RUP op 
betreffende het Hendrik Heymanplein. Het Hendrik Heymanplein is 
gelegen in het centrum van Sint-Niklaas, ter hoogte van de Grote Markt. 

Het RUP betreft een herziening van BPA Buurt De Castro met laatste 
wijziging dd. 1995 en RUP Hendrik Heymanplein uit 2013.

In 2017 werd een conceptstudie goedgekeurd met hierin een visie tot 
grondige herinrichting van het Hendrik Heymanplein en zijn onmiddellijke 
omgeving.  

Het RUP wordt hierin gezien als een juridisch/planologisch instrument 
dat noodzakelijk is om de beoogde kwalitatieve herinrichting van het 
plein effectief te kunnen realiseren.  

Het RUP zal hierbij een kritische vertaling vormen van het ontwerpend 
onderzoek uit de conceptstudie en de resultaten van het uitgebreid 
participatieproces, zonder hierbij de uitgangspunten van de 
conceptstudie te herdenken.

SITUERING VAN DE SCOPINGNOTA IN HET 
PLANPROCES

Voorliggend rapport vormt de tweede formele fase binnen het proces 
voor de opmaak van het RUP Hendrik Heymanplein. De scopingnota 
bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als 
de startnota: 

 Een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het 
voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan;

 Een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan 
betrekking heeft;

 Een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of 
voor onderdelen ervan, die de initiatiefnemer heeft overwogen, en een 
beknopte beschrijving van de voor- en nadelen van de verschillende 
alternatieven;

 Een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het 
voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan en daaraan gekoppeld de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de te voeren effectonderzoeken 
zoals in die fase gekend;

 De relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met 
andere relevante beleidsplannen;

Indien uit de startnota en de resultaten van de raadpleging blijkt dat er 
geen plan-MER/RVR vereist is, geven de dienst Mer en dienst VR dit in 
de scopingnota aan (dit is de voormalige ‘screeningsbeslissing’).

De aanpassingen t.o.v. de startnota zijn doorheen het document met 
blauw gemarkeerd

.

0.2. Opdracht
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Figuur 1. Schematische weergave van het planproces



In dit hoofdstuk worden de omgevingskenmerken van het projectgebied 
beschreven. Doelstelling is om de elementen aan te reiken die een impact 
hebben op de toekomstige ontwikkelingen binnen de contour van het RUP.
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RUIMTELIJKE CONTEXT

1.1. Situering en afbakening

MACRO - MESO

Het RUP Hendrik Heymanplein is gelegen in het centrum van Sint-Niklaas, net 
ten zuidwesten van de Grote Markt.

Behalve het Hendrik Heymanplein vormen de Hoveniersstraat, De Castrodreef 
en de Monseigneur Stillemansstraat de belangrijkste ontsluitingen voor het 
gebied.
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01.

MICRO

Het plangebied betreft als centrale zone het Hendrik Heymanplein met 
aansluitend het Castrohof en de bouwblokken die dit stedelijk plein begrenzen. 
Het plein zelf vormt geen eenheid, maar wordt doorsneden  door belangrijke 
verbindingen voor gemotoriseerd verkeer. Op die manier vormen ook de 
bouwblokken rondom geen eenheid.

Hierbij horen ook enkele belangrijke stedelijke infrastructuren en gebouwen, 

zoals de stadsbibliotheek, een stadssupermarkt, kantoren van het ACV/CM, 
enkele kantoren en een winkelgallerij.

Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ca. 7,5 ha.

De functie van het plein doorheen het jaar is overwegend parkeren, maar er 
worden ook tijdelijke events gehouden. Zo doet het plein tijdelijk dienst als 
markt, wanneer de Grote Markt een andere tijdelijke invulling heeft en wordt 
het plein ook gebruikt voor de vredefeesten en andere festiviteiten,...
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RUIMTELIJKE CONTEXT

1.2. Historische lezing

Chronologisch

De historische lezing geeft aan dat het Hendrik Heymanplein oorspronkelijk 
deel uitmaakt van het Castro-HOF, een van toenmalige HOVEN gelegen aan 
de rand van de bebouwde kern van Sint-Niklaas (Walburghof, Kleynhulsthof,...). 
Ze waren verbonden via verschillende grachten, waarbij een zijarm van de 
Molenbeek doorheen het plangebied liep. Tot in de jaren ‘50 vormt het plein 

een onbebouwd groen binnenplein van een bouwblok. Vanaf de jaren ‘70 - ‘80 
ontstaan de eerste bebouwde randen en wordt het plein vormgegeven. Het 
BPA  heeft geleid tot de ontwikkeling zoals ze er vandaag staat.

Figuur 4. Historische lezing van het gebied
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RUIMTELIJKE CONTEXT

1.3. Feitelijke toestand

FEITELIJKE GEBOUWDE SITUATIE

De site omvat het gehele Hendrik Heymanplein met bijhorend het Castrohof ten 
westen, de bibliotheek van Sint-Niklaas ten noorden, enkele lokale handelaars 
aanliggend aan de zuidzijde van het plein en een supermarkt aanliggend 
aan de westzijde van het plein. Zowel de bibliotheek als de supermarkt zijn 

momenteel de belangrijkste publiekstrekkers. De gehele site maakt deel 
uit van  het kernwinkelgebied van Sint-Niklaas, net zoals onder andere de 
Stationstraat, de Houtbriel, de Grote Markt, de Onze Lieve Vrouwstraat en de 
Nieuwstraat. De foto’s en het onderstaande plan tonen aan dat nagenoeg het 
gehele Heymanplein afgeboord is door bebouwing met verschillende functies.

Figuur 5. Feitelijke toestand op plan met aanduiding van het fotomateriaal
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1: Castrohof

4: openbare P tussen supermarkt en Monseigneur Stillemansstraat 
(zuiden)

5: openbare P tussen supermarkt en Monseigneur Stillemansstraat 
(westen)

6: openbare P voor supermarkt 7: openbare P voor supermarkt

2: Belfius gebouw 3: Gaudi gebouw
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BEBOUWING EN STEDELIJK PROGRAMMA

Het Hendrik Heymanplein is bijna volledig omgeven door bebouwing, met een 
stedelijke plint die verschillende functies omvat. Enkel de westelijke zijde, met 
het Castrohof en de bijhorende tuin, en in beperkte mate de noordoostelijke 
zijde, met de verbinding naar de Grote Markt, zorgen voor een opening in de 
bebouwde rand van het plein.

De bebouwing rondom het Hendrik Heymanplein herbergt heel wat 
verschillende functies. Hierbij zijn twee sterke publiekstrekkers aanwezig. 
Ten eerste de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas, deze is ook recentelijk 
gerenoveerd door o.a. een zonnewering toe te voegen aan de voorgevel, 
glaspartijen te vervangen en intern enkele wijzigingen door te voeren. De 
bibliotheek biedt lokalen voor verenigingen, studiezalen en een ruimte waar 
computers beschikbaar zijn. Een tweede publiekstrekker is de supermarkt ten 
westen van het plein uitgebaat door Carrefour, maar gelegen op grond van de 
stad. In de onmiddelijke omgeving van het Hendrik Heymanplein en dus in de 
kern van de stad is dit de enige supermarkt van dergelijke grootteorde.

Verder wordt het plein gekenmerkt door enkele hogere kantoorgebouwen van 
het ACV-Verbond Waas en Dender en de CM met een Belfius kantoor op het 
uitstekende gedeelte van het gebouwencomplex. Recent kreeg de plint links 
van de bibliotheek een nieuwe functie als lunchzaak.

Ten zuiden is een gaanderij gelegen over de volledige lengte van het plein. 
De gaanderij omvat heel wat kleinere functies zoals een slagerij/ traiteur, 
een kapperszaak, een tea room, een stomerij, ... Voornamelijk de gaanderij 
zorgt voor een gemengde functionaliteit door verschillende kleine kantoren, 
speciaalzaken en horecazaken.

Het Castrohof of Exaerdekenshof, dat deel uitmaakt van de Castrowijk, doet 
dienst als zaal en/of expohal met allerhande evenementen. Aanliggende aan 
het gebouw, dat vastgesteld is als bouwkundig erfgoed en beschermd is als 

monument, is een tuin met grasvlakte voor tijdelijke events gelegen.

In de randen van het Hendrik Heymanplein is het aandeel wonen eerder 
beperkt en situeert het zich voornamelijk op de bovenliggende verdiepingen. 
Boven het Gaudigebouw bevinden zich appartementen, waarvan slechts een 
deel zich naar het plein richt. Het ander deel kijkt uit op de Grote Markt of de 
Parklaan. Boven de gaanderij zijn ook appartementen gelegen.

Jaarlijks worden verschillende tijdelijke events georganiseerd op het Hendrik 
Heymanplein, regelmatig in combinatie met de tuin van het Castrohof. Het 
plein wordt daardoor gekenmerkt als een openbare ruimte met een gemengd 
stedelijk programma. Tijdelijke evenementen die worden gehouden op het plein 
zijn de wekelijkse markt op donderdagvoormiddag indien de Grote Markt niet 
beschikbaar is wegens een ander evenement, de vredefeesten, afterwork-
party’s en kleinere evenementen met beperkte tijdsduur. De parkeerfunctie 
die het plein omvat wordt dan tijdelijk gewijzigd voor het lopende evenement. 
Indien het Hendrik Heymanplein niet gebruikt wordt als marktplaats dan 
parkeren de marktkramers en -bezoekers hun voertuigen op de daarvoor 
voorziene plaatsen op het plein. 
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Figuur 6. Stedelijk programma rondom het Hendrik Heymanplein

Castrohof met tuin
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GRONDPOSITIE VAN DE STAD

Het overgrote deel van de site is in eigendom van de stad Sint-Niklaas of 
maakt deel uit van het openbaar domein. Doordat de stad ook het Castrohof, 
de supermarkt en de bibliotheek in handen heeft, verkrijgt het een sterke grond 
positie. Mits eventuele desaffectatie van bepaalde delen van het openbaar 
domein, zorgt dit voor een grote kans op haalbaarheid en het realiseren van 

project(en). Door de grondpositie van de stad zijn er heel wat zaken mogelijk 
zonder inbreng van andere eigenaars zoals CM, ACV of private eigenaars. 
Toch blijft het onderhandelen met andere grote spelers op de site, zoals de 
supermarkt Carrefour, van belang. De supermarkt had op het terrein van de 
stad een opstalrecht lopende tot 2019. Intussen werd er een bezetting ter bede 
afgesloten. Het verlopen van het opstalrecht is een belangrijke aanleiding voor 
het project om de ruimtelijke inpassing van deze en andere functies op het 
Hendrik Heymanplein te evalueren en herbekijken.

Figuur 8. de eigendomsstructuur vandaag

CM - ACV

stad Sint-Niklaas/ openbaar domein

private eigenaars
0m 100m
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KRITISCHE LEZING VAN HET PLEIN EN ZIJN 
OMRANDING ZOALS OPGENOMEN IN DE 
CONCEPTSTUDIE

Begin 2017 werd het eindrapport van de conceptstudie ‘Hendrik Heymanplein’ 
opgemaakt. Het eindrapport is een samenvatting van het ontwerp- en 
onderzoekstraject dat liep vanaf de 2de helft van 2014 tot eind 2016 door 
Blauwdruk Stedenbouw in nauwe samenwerking met de stad Sint-Niklaas 
en andere partners. De concrete aanleiding tot opmaak van deze studie is 
het huidig karakter van het Hendrik Heymanplein, dat niet gebruikt wordt als 
ontmoetingsplaats en waar rustig vertoeven of spelen niet mogelijk is. De 
levendigheid op het plein is eerder beperkt tot het in en uit stappen uit auto’s en 

het binnen- en buitenstappen van de supermarkt, bibliotheek, ... Het plein is ook 
gelegen in een zeer dichtbevolkte wijk waar (publiek) groen schaars is. Volgens 
de conceptstudie komt de vraag naar groene speel- en ontmoetingsruimte, 
naar kwaliteitsvolle publieke ruimte voor jong én oud duidelijk naar voor.

Vanuit de analyse in de conceptstudie worden verschillende knelpunten met 
betrekking tot het Hendrik Heymanplein naar voor gebracht door middel van 
een kritische lezing van de site. Deze knelpunten worden in de startnota kort 
en bondig besproken om een idee te geven van waar de bestaande knelpunten 
gelegen zijn.
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RUIMTELIJKE FRAGMENTATIE

De wegen die in de site gelegen zijn doorsnijden het gebied in drie afzonderlijke 
deelgebieden. Voornamelijk de straat Hendrik Heymanplein vormt een 
barrière die voor een ruimtelijke fragmentatie zorgt. Het eerste deelgebied, en 
tevens het grootste, vormt zich door de supermarkt, de zuidelijke gaanderij 
met woonfuncties en het eigenlijke plein dat voornamelijk gebruikt wordt als 
parkeerplaats.

Het tweede deelgebied, ten noorden en omgeven door De Castrodreef en 
Hendrik Heymanplein, omvat de bibliotheek met aan de voorzijde de openbare 
ruimte en de naastgelegen kantoorruimten. De bomenrijen zorgen hier voor 
de fragmentatie waardoor het afgezonderd is van het eigenlijke plein met de 
supermarkt en de gaanderij.

Het Castrohof is herleidt tot ongeveer 1/3de van zijn oorsponkelijk omvang 
en vormt het derde deelgebied. De groene kwetsbare ruimte is nauwelijks 

geconnecteerd met de andere deelruimten door de straat Hendrik Heymanplein.

De site kenmerkt zich door een gebrek aan ruimtelijke samenhang en is eerder 
fragmentair tot stand gekomen. De wanden van het Hendrik Heymanplein 
zijn sterk aanwezig in het straatbeeld maar zijn eerder versnipperd en weinig 
betekenisvol. Een echt stedelijk karakter ontbreekt op dit plein. Nochtans is het 
plein zeer centraal gelegen. Figuur 10 toont duidelijk aan dat er verschillende 
bouwhoogtes met verschillende daktypes werden toegepast. Ook diverse 
typologieën en het gemengd programma zorgen voor een gebrek aan 
ruimtelijke samenhang. 

De diversiteit op het plein zorgt voor een divers stedelijk leven maar versterkt 
hier geen kwalitatieve stedelijkheid waarin verschillende functies en activiteiten 
samen een stedelijke omgeving maken.

Figuur 9. drie aparte deelgebieden gevormd door de straten Figuur 10. de bouwhoogten van de gebouwen rondom het plein
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ACHTERKANTEN

Het Hendrik Heymanplein is gedefinieerd door de diverse randen die allen 
gericht zijn naar het eigenlijke plein. De randen rond het plein hebben geen 
krachtige uitstraling maar worden toch gedefinieerd als voorkanten.

Toch zijn er in de omgeving van het plein nog heel wat zichtbare maar ook 
verdoken en gefragmenteerde achterkanten. Deze achterkanten zijn vaak 
oninteressant en niet kwaliteitsvol doordat ze uit een blinde muur bestaan 
met een monotoom beeld of eerder een rommelige indruk nalaten. Dergelijke 
achterkanten halen de kwaliteit van een aanliggende openbare ruimte naar 

beneden waardoor een eentonige en vaak doodse openbare ruimte ontstaat. 
Verder kunnen deze achterkanten zorgen voor een onveilig gevoel.

Wat opvalt is het grote aantal lopende meters achterkant rondom het Castrohof 
en de supermarkt. De supermarkt wordt dan ook gedefineerd als een ‘blinde 
doos’ in de stedelijke omgeving.  Voornamelijk langs de straat Hendrik 
Heymanplein is er geen contact mogelijk tussen binnen en buiten door een 
volledige blinde muur. Langsheen het Castrohof bestaan de achterkanten 
voornamelijk uit afsluitingen van achtertuinen en garagepoorten.

0 25 50 100 150m
Figuur 11. de voor- en achterkanten rond het eigenlijke plein
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0 25 50 100 150m
Figuur 12. de supermarkt als blinde doos en de rand met galerij en woningen

0m 100m

BLINDE DOOS

De supermarkt die centraal gelegen is in het stedelijke gebied zorgt voor 
een weinig aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit doordat de supermarkt wordt 
omgeven door een blinde en weinig interessante gevel. 

Het onderste deel van de voorgevel van de supermarkt werd in dezelfde stijl 
uitgevoerd als de gaanderij. Daardoor ontstaat een soort van eenheid in het 
versnipperd ruimtelijk beeld. Deze eenheid wordt echter onderbroken door het 
grote verschil in de bovenzijde van zowel de supermarkt als de gaanderij.

Volgens het eindrapport is de supermarkt vooral populair bij passanten, 
scholieren en bij zondag-shoppers. De parking voor de ingang van de  
supermarkt met 2400m² winkeloppervlakte is een belangrijke troef.

RAND MET GALERIJ EN WONINGEN

De plint van de galerij bestaat volledig uit handelsruimtes met horeca, kantoren, 
praktijkruimtes en handelszaken. Aan de oostzijde bevinden zich de meest 
bezochte winkelruimten. Aan de westzijde bevinden zich meer kantoren en 
praktijkruimtes. 

De gaanderij zelf zorgt voor een verminderde zichtbaarheid van de gevels van 
de handelszaken waardoor de handelzaken zich ongewild terugtrekken van 
het eigenlijke plein. De passage in de gaanderij is eerder beperkt door het 
doodlopend einde (westen) en het grote hoogteverschil. Op het einde van de 
gaanderij staan er dan ook meerdere panden te huur/ te koop.
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0m 100m

Jef Burm park 
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privaat groen

stenige/ verharde ruimten

GROENARME BUURT

Onderstaand plan toont een voornamelijk stenige/ verharde ruimte met enkele 
versnipperde en kleine groenpartijen verdeeld over het eigenlijke Hendrik 
Heymanplein en de ruimte aan de voorzijde van de stadsbibliotheek. 

De omgeving van het Hendrik Heymanplein heeft echter wel enkele grotere 
groene ruimten zoals het Jef Burmpark, dat openbaar toegankelijk is maar een 
privaat karakter heeft, het Stadspark van Sint-Niklaas, waar het oversteken 
van de Parklaan door de zachte weggebruiker een moeilijkheid is en tot slot 
het Castrohof. 

Het hof zorgt voor een groene oppervlakte in de groenarme Castrowijk 
maar heeft een lage verblijfswaarde door zijn situering langs de wegen en 
het uitzicht op de blinde noordgevel van de supermarkt. Door zijn omvang, 
de ligging tussen achterkanten met daarrond het parkeren is het Castrohof 
eerder een kwetsbare en broze groene plek geworden. Daarnaast is het hof 
als groene ontmoetingsplek vanop de straatzijde door de aanwezigheid van 
groenmassieven eerder gesloten en dus minder uitnodigend vormgegeven.

Figuur 13. groene ruimten in de omgeving van het plein
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1.4. Omgevingskenmerken

ABIOTISCHE KENMERKEN

TOPOGRAFIE

Het plangebied maakt deel uit van het centrum van Sint-Niklaas, dat 
in het stroomgebied van de Schelde is gelegen, in het Bekken van de 
Gentse Kanalen.

De historische inrichting van het gebied is nog steeds ruimtelijk zichtbaar 
in de vorm van de inplanting van het plein en het Castrohof (zie eerder 
historische lezing site).

BODEMKENMERKEN

De gronden binnen het plangebied zijn door de ligging in het centrum van 
Sint-Niklaas verregaand verstedelijkt.

Aan de randen van Sint-Niklaas zien we voornamelijk zanderige gronden. 
De bovenste laag is een Quartiere afzetting, 

Er zijn enkele oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd binnen het 
plangebied, echter nooit met een beschrijvend bodemonderzoek tot 
gevolg.

GEOLOGISCHE KENMERKEN

We kunnen ons binnen de site enkel baseren op één effectieve boring 
genomen op 01/11/1924. Het betreft een droge boring op een diepte van 
21,5m. De boring bevat zanderige ondergrond met steenslag aan de 
oppervlakte, groener zand vanaf 3,25m tot 5,75m en dieper bruingrijze 
klei. Deze bevinding wordt bevestigd bij een virtuele boring uitgevoerd 
via DOV Vlaanderen. (zie schema hiernaast).

HYDROGRAFISCHE KENMERKEN

Ten zuiden van het plangebied loopt de Molenbeek, een waterloop van 
derde categorie onder de Monseigneur Stillemansstraat.

Volgens de watertoetskaarten is het studiegebied weinig gevoelig voor 
grondwaterstroming. Het gebied is dan ook volledig infiltratiegevoelig.

In het centrum van Sint-Niklaas en dus ook in het plangebied en zijn 
omgeving zijn geen overstromingsgevoelige gebieden aanwezig.

BIOTISCHE KENMERKEN

SBZ- EN VEN-GEBIEDEN

Er bevinden zich geen SBZ- noch VEN-gebieden binnen het plangebied. 
In de onmiddellijk omgeving is enkel een gebied aanwezig dat als deels 
habitatrichtlijngebied kan gekarteerd worden. Het betreft een kasteelpark 
met beukenbos van beperkte grootte.

BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART

Het gehele plangebied wordt gekarteerd als minder biologisch waardevol.

LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR

Het plangebied betreft een volledig verstedelijkt gebied, zonder 
volwaardige parkstructuur.

ONROEREND ERFGOED

Het plangebied maakt geen deel uit van een ankerplaats. Er wordt een 
landschapsbeheersplan opgemaakt voor het kasteelpark in de omgeving 
(ca. 300m) van het plangebied.

Een deel van de Monseigneur Stillemansstraat en woningen in deze 
straat wordt beschermd als stads- of dorpsgezicht volgens ministerieel 
beschermingsbesluit dd. 4-2-2002. 

Uiteraard is het Castrohof (ID 10651) beschermd  als monument  in 
het beschermingsbesluit van 08-09-1971 omwille van zijn historische 
artistieke waarde

(Zie verder)
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Figuur 14. virtuele boring



In dit hoofdstuk worden de relevante elementen uit bestaande beleidsdocumenten 
en plannen beschreven. We spitsen ons toe op het projectgebied en geven dus 
geen allesomvattend kader.
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2.1. Beleidscontext

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN

Sint-Niklaas wordt geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. Voor stedelijke 
gebieden worden volgende doelstellingen vooropgesteld:

•    het stimuleren en concentreren van activiteiten;
•   het vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door 
strategische stedelijke projecten;
•   het ontwikkelen van nieuwe woningtypologieën en kwalitatieve 
woonomgevingen;
•   het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke 
mobiliteit en door een locatiebeleid;
•   het verminderen van het ongeordend  uitzwermen van functies.

De regionaalstedelijke gebieden nemen omwille van hun voorzieningenniveau, 
hun stedelijke voorzieningen en hun economische structuur een belangrijke 
plaats in in de ruimtelijke structuur van Vlaanderen. 

Zij hebben in kwantitatief en kwalitatief opzicht  grote potenties om een 
belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, 
stedelijke voorzieningen en ruimte voor  economische activiteiten op te 
vangen.

Het planvoornemen versterkt het multifunctioneel stedelijk weefsel met aandacht voor 
alle vervoersstromen en groene dooradering. Er zijn geen kennelijke strijdigheden met 
de ontwikkelingsperspectieven van het RSV.

PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

INLEIDING

Dit structuurplan bevat de structuurbepalende elementen van provinciaal 
niveau en focust op de problemen van bovenlokaal belang. Tevens wordt 
aangeduid welke taken door provincie en gemeente uitgevoerd moeten 
worden. De gewenste ruimtelijke structuur voor de provincie Oost-Vlaanderen 
wordt zowel beschreven aan de hand van deelstructuren als aan de hand van 
deelruimtes.  Bij de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Oost-Vlaanderen 
wordt het duurzaam ruimtelijk beleid met respect voor de ruimtelijke 
draagkracht en kwaliteit als uitvalsbasis geciteerd. 

De uitgangspunten hierbij zijn:

•   herstel van het evenwicht in de ruimtelijke ontwikkeling van de 
verschillende  functies, door een gebiedsgerichte afweging en 
complementaire ontwikkelingsperspectieven;
•   omgaan met de eindigheid van de ruimte door verweving van 
functies en samengebruik van de ruimte;
•   de historische ruimtelijke context en de bestaande ruimtelijke 
structuur als aanknopingspunt en randvoorwaarde voor een 
kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling;

•   het aanvaarden en aanwenden van mobiliteit als ruimtelijk 
ordenend principe in een netwerksamenleving

De globale ontwikkelingsvisie is gebaseerd op een gedifferentieerde rol voor 
elke deelruimte en een samenhangende ontwikkeling van de deelstructuren 
over de deelruimtes heen.

ONTWIKKELINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN DE 
NEDERZETTINGSSTRUCTUUR MET BETREKKING TOT SINT-NIKLAAS

In het kader van de gewenste nederzettingsstructuur wordt Sint-Niklaas gezien 
als regionaalstedelijk gebied in het E17-netwerk met Belsele en Nieuwkerken-
Waas als hoofddorp en Sinaai en Puivelde als woonkern.

STEDELIJK NETWERK OP PROVINCIAAL NIVEAU

Sint-Niklaas maakt deel uit van het stedelijk netwerk op provinciaal 
niveau. In dit stedelijk netwerk wordt een specifiek ruimtelijk 
beleid gevoerd in een complementair en samenhangend geheel 
van stedelijke gebieden en van structuurbepalende elementen 
van het buitengebied die verbonden zijn door infrastructuren.  
In Oost-Vlaanderen wordt één stedelijk netwerk op provinciaal niveau 
geselecteerd, het ‘E17-netwerk’.

HET E17-NETWERK

Het betreft een aantal kleinere steden tussen Antwerpen en Gent die een 
sterke economische ontwikkeling en groei van de woonfunctie kennen door de 
ligging aan de E17 en de ligging t.o.v. de steden Antwerpen en Gent. Hierdoor 
is een sterk verstedelijkte structuur ontstaan van Beveren tot Lokeren, die 
aaneengeregen wordt door een bundel van infrastructuren (autosnelweg, 
N70, spoorweg). 

Het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas  maakt deel uit van het E17-
netwerk en vervult een ondersteunende rol in het internationale netwerk van 
de Vlaamse Ruit. Binnen het E17-netwerk blijft Sint-Niklaas de belangrijkste 
stedelijke kern. Volgens het ruimtelijk beleid voor het E17-netwerk wordt de 
groei van wonen en bedrijvigheid gebundeld in de stedelijke gebieden, elk op 
hun niveau. 

Nieuwe terreinen specifiek voor kleinhandel kunnen enkel in de stedelijke 
gebieden Lokeren, Sint-Niklaas, Temse of Beveren ontwikkeld worden, 
waarbij voldoende aandacht besteed moet worden aan een functionele 
koppeling met de kern. Voor de steden Lokeren,Temse en Sint-Niklaas dient 
bedrijvigheid zich te bundelen daar waar de primaire wegen N47, N41 en N16 
aansluiten op de E17.

Voor het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas wordt door middel van het 
‘Ruitmodel’ de externe en de interne bereikbaarheid verbeterd. Dit brengt met 
zich mee dat enkele secundaire wegen in het regionaalstedelijk gebied Sint-
Niklaas kunnen worden ingericht als openbaarvervoersassen, fietsassen, dus 
specifiek rekening houdend met de leefbaarheid van de stad.
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Figuur 15. Gewenste ruimtelijke structuur Vlaanderen (bron: RSV) Figuur 16. Gewenste nederzettingsstructuur Oost-Vlaanderen (bron: PRS)

CONCEPTNOTA ‘MAAK RUIMTE VOOR OOST-
VLAANDEREN 2050’

De strategische visie van de conceptnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen  
20-50’ bevat 4 ruimtelijke principes als toetsende elementen waaraan ruimtelijk  
beleid en projecten worden onderworpen:   

Principe 1: Nabijheid en bereikbaarheid:   

•   Ruimtelijke ontwikkelingen worden gebundeld op plaatsen  die 
multimodaal ontsloten zijn.   
•   De aanleg van mobiliteitsinfrastructuur versterkt de  multimodale 
bereikbaarheid van de knooppuntlocaties.   

Principe 2: Meervoudig en intensief ruimtegebruik:   

•   De beste ruimtelijke oplossing is de oplossing die het  meest efficiënt 
gebruik maakt van de schaarse ruimte.   
•   Meervoudig en intensief ruimtegebruik is de norm. Nieuwe projecten 
die de ruimteclaims van slechts één partij behartigen, zijn onwenselijk of 
onafgewerkt.   
•   Meervoudig en intensief ruimtegebruik moet ook de ruimtelijke kwaliteit 
verhogen.   

Principe 3: Ecosysteemdiensten versterken:   

•   Elke ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te houden met de 
ecosysteemdiensten die de omgeving levert.   
•   Ruimtelijke ontwikkelingen dienen deze ecosysteemdiensten te 

respecteren en waar mogelijk te versterken.   
•   Ruimtelijke ontwikkelingen die ecosysteemdiensten schaden, zijn 
onwenselijk. Ze dienen vermeden, hersteld of gecompenseerd te worden.   

Principe 4: Maatschappelijke betaalbaarheid:   

•   Projecten zoeken een goed evenwicht tussen de ruimtelijke en 
maatschappelijke meerwaarde op korte en op lange termijn. Onder lange 
termijn worden terugkerende kosten  voor onderhoud en exploitatie 
verstaan, alsook de kosten  voor hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik.   
•   Projecten zoeken eveneens een correct sociaal evenwicht tussen de 
lusten en lasten die ze met zich meebrengen en  verdelen deze rechtvaardig.   

Het planopzet van dit RUP komt grotendeels overeen met de principes van het PRS en 
de  conceptnota ‘ Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. 
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GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Niklaas dateert van 2006. 
Sint-Niklaas wil zich voornamelijk profileren als een dynamische handels- en 
dienstencentrum in de Vlaamse ruit met een versterkte rol als hoofdstad van 
het Waasland. Daarnaast wil de stad de belangrijkste tewerkstellingspool in 
het E17-netwerk worden met een gevarieerde uitbouw van de open ruimte.

PARKEERBELEID HENDRIK HEYMANPLEIN

Het parkeerbeleid van Sint-Niklaas steunt op een algemeen stand-
still principe (uitzondering bij nieuwe ontwikkelingen), een clustering, 
overstapmogelijkheden en veilige korte looproutes.

Het Hendrik Heymanplein wordt in het richtinggevend gedeelte  vooropgesteld 
als één van de locaties voor een parkeerplein, geconcentreerd gelegen in 
het centrum. Hierbij wordt 168 parkeerplaatsen toebedeeld aan het Hendrik 
Heymanplein.

Het richtinggevend gedeelte verwijst ook naar de parkeernota uit 2001. 
Belangrijke aandachtspunten vormen de optimale bezetting van de parkings. 
De parkings moeten een dubbel gebruik kennen: overdag woonwerk en 
diensten, ’s avonds en in het weekend recreatief-cultureel. De parking 
(waaronder deze op het Hendrik Heymanplein) moet tevens een kwalitatieve 
invulling krijgen, die de relatie legt met het nabije stedelijk weefsel.

De uitwerking van een geïntegreerd en klantgericht parkeerbeleid wordt 
opgenomen als actie, er worden geen specifieke parkeerlocaties vernoemd.

Het mobiliteitsplan (2015)  vormt een meer geactualiseerde visie op het parkeren en 
nuanceert hierbij de rol van het Hendrik Heymanplein in het parkeerbeleid van Sint-
Niklaas: “Het Heymanplein en het Kokkelbeekplein werden niet opgenomen in de 
parkeerroute. Dit omdat zij een eerder lage capaciteit hebben en de toegangswegen tot 
deze parkings eerder smal zijn. Het verkeer dat door de parkeerroute gegenereerd wordt 
is daar minder gewenst. De parkings blijven echter wel open als bezoekersparkings.”

In het het mobiliteitsplan en meer bepaald het wijkcirculatieplan wordt dan ook duidelijk 
ingezet een meer autoluwe binnenstad met focus op andere invalswegen niet gelegen 
in de onmiddellijke omgeving van het Hendrik Heymanplein. 

Het is dan ook logisch dat ook het RUP de meer genuanceerde en geactualiseerde 
visie van het mobiliteitsplan volgt en anders inzet op het aspect circulatie en  parkeren.

HENDRIK HEYMANPLEIN ALS DEEL VAN KERNWINKELGEBIED

Het Hendrik Heymanplein behoort net tot het kernwinkelgebied van Sint-
Niklaas, specifiek Centrum Zuid. Met het kernwinkelgebied wordt de verdere 
ontwikkeling van het handelsapparaat afgebakend, en wordt ingezet 
op een dichte centrumbebouwing met kleinhandel, horeca, diensten en 
centrumvoorzieningen.  De gewenste ruimtelijke structuur voor Centrum Zuid 
is het verbinden van de winkelstraten Nieuwstraat, Hendrik Heymanplein 
en Kokkelbeekstraat met de Grote Markt. Het gaat om een winkelkern 
hoofdzakelijk voor diensten, horeca en convenience. 

Specifiek voor de horeca wordt in het kernwinkelgebied enerzijds een 
ruimtelijke clustering nagestreefd nabij rustpunten of verblijfsgebieden in het 
winkelcircuit (pleinen, kruispunten, groenzones, …)

Vanuit het richtinggevende gedeelte van het GRS Sint-Niklaas komt naar voor 
dat de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte als verblijfsruimte 
een bijzonder aandachtspunt vormt in het kernwinkelgebied. Verder staat 
het streven naar een hoogwaardige architecturale invulling voorop, die 
een verweving en menging van functies mogelijk maakt. Hierbij moet 
rekening gehouden worden met de specifieke typologie, de schaal en de 
vormentaal van de waardevolle historische bebouwing. Nieuwe invullingen 
en transformatie moeten op een eigentijdse manier respectvol omgaan met 
het verleden van de stad, die immers een belangrijke meerwaarde betekent 
voor de aantrekkingskracht van het stadscentrum, zonder te vervallen in 
smaakloze imitaties.

Het bindende gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) 
Sint-Niklaas stelt dat het stadsbestuur zorgt voor een verkeersveilige, 
verkeersleefbare en kwalitatieve herinrichting van onder andere het Hendrik 
Heymanplein. De stad neemt volgens het bindende gedeelte maatregelen om 
de gemengde woonstad verder uit te bouwen tot het centraal dienstverlenend 
knooppunt in de gemeente en in het Waasland met respect voor de stedelijke 
woonomgeving. 

De herinrichting van het Hendrik Heymanplein wordt opgenomen als actie op 
lange termijn. 

De afbakening van het kernwinkelgebied waartoe het gebied behoort is één 
van de acties die moet toelaten om een blijvende inpassing te garanderen van 
de verschillende voorzieningen in een leefbaar stadscentrum. 

Uitgangspunt van het RUP is een herinrichting van het Hendrik Heymanplein tot een 
meer verkeersveilige, kwalitatieve verblijfsruimte met aandacht naar aansluiting met het 
kernwinkelgebied. 
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Figuur 17. Gewenste ruimtelijke structuur met compacte stedelijke kern (bron: GRS)
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LOBBENSTAD

In uitvoering van het witboek van de stad werd een onderzoek gedaan naar 
het lobbenstadmodel voor de stad Sint-Niklaas. Er werd onderzocht of het 
lobbenstadmodel kan ingezet worden als referentiekader voor de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De gemeenteraad bekrachtigde in 2014 
het concept als toekomstig beleidskader.

In de lobbenstad wordt de kernstad niet concentrisch uitgebreid, waardoor 
open ruimte steeds verder weg wordt geduwd van de stad, maar met compacte 
stadslobben opgebouwd rond de radiale invalswegen. Tussen de stadslobben 
brengt een netwerk van blauwgroene vingers de natuur tot in het hart van de 
stad. De stadslobben of woonlobben worden opgehangen aan de historisch 
radiale invalswegen van de stad. Door deze assen te verdichten voor wonen 
kan infrastructuur gebundeld en beperkt worden.  Binnen de stadslobben 
kunnen eveneens buurtvoorzieningen opgenomen worden.

De binnenstad wordt ingericht als een autoluwe kern waar het aangenaam 
verblijven en vertoeven is. Hiertoe prikt het groen tot in de stadskern en 
wordt in de bouwblokken ingezet op semi-publieke binnentuinen/parken 
met langzame verkeersdoorsteken voor korte loop- en fietsroutes door de 
binnenstad.

Met het concept van de lobbenstad beoogt de stad Sint-Niklaas een slimme 
stad in de steigers te zetten die robuust en veerkrachtig is voor de toekomstige 
stedelijke uitdagingen zoals klimaat, gezondheid, duurzame mobiliteit, 
huisvesting, …

 
 

 

In uitvoering van het witboek van de stad werd een onderzoek gedaan naar het lobbenstadmodel 
voor de stad Sint-Niklaas. Er werd onderzocht of het lobbenstadmodel kan ingezet worden als 
referentiekader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De gemeenteraad 
bekrachtigde het concept als toekomstig beleidskader. 
 
In de lobbenstad wordt de kernstad niet concentrisch uitgebreid, waardoor open ruimte steeds 
verder weg wordt geduwd van de stad, maar met compacte stadslobben opgebouwd rond de 
radiale invalswegen. Tussen de stadslobben brengt een netwerk van blauwgroene vingers de 
natuur tot in het hart van de stad. Ze zijn bovendien aantrekkelijk om recreatieve functies en 
voet- en fietspaden in onder te brengen en vangen het overtollig hemelwater op. De 
blauwgroene vingers hebben ook een gunstige invloed op het stadsklimaat. Ze temperen het 
hitte-eilandeffect en zorgen voor verkoeling en ventilatie. 
 
De stadslobben of woonlobben worden opgehangen aan de historisch radiale invalswegen van 
de stad. Door deze assen te verdichten voor wonen kan infrastructuur gebundeld en beperkt 
worden (o.m. riolering, wegennet, nutsleidingen, warmtenetten, openbaar vervoer). Als de lobben 
niet langer zijn dan 2500m vanuit het centrum en niet breder dan 600m ligt het centrum op 
fietsafstand en het groen op wandelafstand. Door assen te verdichten wordt tevens openbaar 
vervoer rendabeler. Binnen de stadslobben kunnen eveneens buurtvoorzieningen opgenomen 
worden. 
 
Door de stad verder te verdichten via stadslobben kan het groen doorprikken tot in de stadskern 
en is het groen voor iedere bewoner bereikbaar op wandelafstand. De groene lobben kunnen 
eveneens instaan voor de waterhuishouding, recreatiemogelijkheden, stadslandbouw, e.d. 
 

 
 
De binnenstad wordt ingericht als een autoluwe kern waar het aangenaam verblijven en 
vertoeven is. Hiertoe prikt het groen tot in de stadskern en wordt in de bouwblokken ingezet op 
semi-publieke binnentuinen/parken met langzame verkeersdoorsteken voor korte loop- en 
fietsroutes door de binnenstad. Op de rand van de binnenstad worden bezoekersparkings en 
overstappunten voorzien. 
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02.

MOBILITEITSPLAN

Het mobiliteitsplan van de stad Sint-Niklaas (april 2015) tracht het verkeer 
te beperken tot een aantal assen om zo verschillende woonwijken te 
bedienen. De ambitie van het mobiliteitsplan bestaat erin om een hogere 
verkeersveiligheid in de stad te creëren door duidelijk leesbare en herkenbare 
verkeersnetwerken. Volgens het mobiliteitsplan bestaat dit verkeersnetwerk 
uit vier takken. Ten eerste de fiets als het stedelijk vervoersmiddel. Ten tweede 
het uitbouwen van stamassen voor het openbaar vervoer. Ten derde een 
autoluwer centrum creëren door het optimaliseren van verkeersstructuur en 
circulatiemaatregelen. Ten vierde het beter benutten van het parkeerareaal 
door een sturend parkeerbeleid. Op langere termijn leidt de autoluwere 
binnenstad tot een aantal verschuivingen. Kortparkeren en bewonersparkeren 
wordt maximaal opgevangen in de huidige centrumparkings. Bezoekers en 
langparkeerders worden opgevangen in multimodale knooppunten rond de 
stad of in nieuwe parkings aan de rand van het autoluwe centrum.

Onderdeel wijkcirculatieplan

Wijkcirculatie (hoe het verkeer zich door de wijken van de stad beweegt) 
vormt één van de bouwblokken van het mobiliteitsplan (2015). Na een breed 
inspraaktraject met wijkrondes keurde het college op 7 augustus 2017 het 
wijkcirculatieplan goed. Door het doorgaand verkeer uit de stad te weren, 
moet de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid naar omhoog. Eén van 
de manieren om sluipverkeer te mijden, is het installeren van autoluwe zones 
en slimme ‘knips’. De principes die worden toegepast zijn een combinatie 
van maximale bereikbaarheid van de wijk voor bewoners, bezoekers en 
handelaars met minder doorgaand verkeer en sluipverkeer door stadswijken, 
door uitwisseling tussen wijken voor gemotoriseerd verkeer onmogelijk te 
maken. Daarbij worden wel assen uitgebouwd voor degelijk en vlot openbaar 
vervoer binnen en tussen de wijken en zullen zachte weggebruikers wel 
kunnen wandelen of fietsen van wijk tot wijk. De wijkcirculatiemaatregelen 
zullen gefaseerd en met open communicatie ingevoerd.

Onderstaand schema toont duidelijk aan dat het mobiliteitsplan met de 
inrichting van een autoluw Hendrik Heymanplein en een rechtstreekse  
toegang vanop de Parklaan,  minder circulatiebewegingen voor de omgeving 
beoogt en sluipverkeer in de omliggende straten vermijdt. Een autoluw 
Hendrik Heymanplein zorgt zo voor een meer autoluwe omgeving.

Figuur 18. Wijkcirculatieplan waar het Hendrik Heymanplein aangeduid staat als bestaande (centrum)parking.
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PLANNINGS- EN BELEIDSCONTEXT

2.2. Juridische context

TYPE PLAN IN HET PLANGEBIED AANGRENZEND

gewestplannen Gewestplan St.Niklaas - Lokeren (KB 07.11.1978)
APA/ BPA BPA ‘Buurt De Castro’ (5.01.1995) geen
RUP’s Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas (18.01.2007) 

RUP afbakening kernwinkelgebied (19.2.2009) 
RUP Hendrik Heymanplein (05.09.2013)

goedgekeurde en niet-vervallen 
verkavelingen

- -

BESTEMMINGSPLANNEN

BPA ‘BUURT DE CASTRO’

Op 5 januari  1995  werd de 5e versie van het bpa ‘Buurt De Casto’ goedgekeurd. 
Het plangebied wordt gevormd door de Grote Markt, Kokkelbeekstraat, 
Monseigneur Stillemansstraat, Hoveniersstraat en de Nieuwstraat. 

Dit BPA herbestemde de site naar o.a. onderstaande bestemmingen:

• Openbare ruimte voor wegen, parkings en esplanade (geel) met rondom 
het Castrohof en ten oosten van de bibliotheek een strook voor openbaar 
groen (donkergroen);

• zone voor openbaar nut met het huidige parkeergebouw, de 
kantoorgebouwen, de bibliotheek en het castrohof (blauw);

• strook voor gemengde functies op de plaats van o.a. de gaanderij (paars);

• strook voor dienstverlening op de plaats van de huidige supermarkt en de 
achterliggende verharding (roze).

Voor elk cijfer op het bestemmingsplan werd een profiel opgemaakt met 
een aangegeven hoogte door het stadsbestuur. Zo heeft o.a. de zone voor 
openbaar nut een maximale bouwhoogte van 17m en heeft de gaanderij een 
maximale bouwhoogte van 3 bouwlagen + zadeldak. 

Figuur 19. Grafisch plan bpa ‘Buurt De Castro’ 5e wijziging
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02.

RUP AFBAKENING KERNWINKELGEBIED

Het RUP afbakening kernwinkelgebied werd vastgesteld op 19.02.2009. 

De plangrens van dit RUP omvat o.a. het stationsplein met de Stationsstraat, 
de zone Grote Markt met de Houtbriel, Plezantstraat en aansluitend het Hendrik 
Heymanplein met een uitloper naar de Kokkelbeekstraat. Het eigenlijke plein 
met de supermarkt en de gaanderij behoort tot het kernwinkelgebied van 
Sint-Niklaas.

Voor het Hendrik Heymanplein werden er geen herbestemmingen uitgevoerd.

RUP AFBAKENING REGIONAALSTEDELIJK GEBIED SINT-NIKLAAS

De afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas werd definitief vastgesteld 
op datum van 18 januari 2007 en is van kracht op 23 februari 2007.

Het Hendrik Heymanplein behoort tot het regionaalstedelijk gebied. Het 
afbakeningsplan bevat ook 8 deelgebieden of -projecten waar het Hendrik 
Heymanplein geen deel van uitmaakt. 

Figuur 21. Grafisch plan afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas

Figuur 22. Grafisch plan afbakening kernwinkelgebied Sint-Niklaas
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Zegel van de stad
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RUP HENDRIK HEYMANPLEIN

Het RUP werd definitief vastgesteld op 5 september 2013 door de 
gemeenteraad.

De perimeter van het plan omvat enkel de stadsbibliotheek en de openbare 
ruimte aan de voorzijde en de rechterzijde van het gebouw, tot aan de straat 
Hendrik Heymanplein.

Door het RUP worden de volgende voorschriften (binnen de perimeter van 
het RUP Hendrik Heymanplein) van het bpa ‘De Castro’ opgegeven: strook 
voor openbaar nut, strook voor wegen, parkings en esplanade en strook voor 
openbaar groen. 

De voorschriften van het bpa ‘De Castro’ worden herbestemd naar een zone voor 
gemeenschapsvoorziening met een overdruk inzake bouwhoogtebeperking. 
De zone is bestemd voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen 
en aan de gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen ondersteunende 
activiteiten en voorzieningen.

Figuur 20. Grafisch plan RUP Hendrik Heymanplein

in zijn ontwerpversie gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 21 december 2012

de secretaris

de secretaris

de secretaris

de voorzitter

de burgemeester

de voorzitter

het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan in zijn ontwerpversie 
ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd 

van 18 januari 2013 tot en met 18 maart 2013

gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 21 juni 2013

provincie
gemeente

Oost-Vlaanderen
Sint-Niklaas

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

GRAFISCH PLAN

01008_RUP_PL_6D
juni 2013

RUP_46021_2.14_00012_00000

Hendrik Heymanplein

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Land van Waas
Lamstraat 113

9100 Sint-Niklaas
T. 03/780.52.00 - F. 03/780.52.19

Bart Casier
Directeur / Ruimtelijk Planner

Georgie Wauters
Vera De Martelaere
Ruimtelijk Planners

schaal: 

dossiernummer:
datum:

plannummer:

bron: GRB Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen

Hendrik Heymanplein

Hendrik Heymanplein

Grote Markt

23,6m 21,3m

14m

8m

6m

7,5m

H= max 15m

H= max 21m

H= max 4,5m

0 10 20 30 405
m

1:500

basis

GRB administratief perceel GRB gebouw

perimeter van het RUP "Hendrik Heymanplein"

art. 1: zone voor gemeenschapsvoorzieningen

grafisch plan - bestemmingen

overdruk: bouwhoogtebeperking van 4,5m

LEGENDE

overdruk: bouwhoogtebeperking van 15m

overdruk: bouwhoogtebeperking van 21m

1:10.000



60

PLANNINGS- EN BELEIDSCONTEXT

TYPE PLAN IN HET PLANGEBIED AANGRENZEND

gewestwegen geen geen
provinciewegen geen geen
fietsroutes geen •   Functionele fietsroute: Parklaan

•    Recreatieve fietsroute: fietsknooppunten 36 - 45 langs de 
Parklaan

buurtwegen, voetwegen geen Voetweg nr.88 op het einde van de straat Hendrik 
Heymanplein in het westen (momenteel Hoveniersstraat)

rooilijnplannen
bevaarbare waterlopen geen geen
onbevaarbare, geklasseerde 
waterlopen

geen Waterloop O1269 (Kokkelbeek) langsheen de Monseigneur 
Stillemansstraat en de Kokkelbeekstraat, geklasseerd, 
derde categorie met waterloopbeheerder stad Sint-Niklaas

risicozones overstroming geen risico, weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 
3), infiltratiegevoelig

geen risico, weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 
3), infiltratiegevoelig
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TYPE PLAN IN HET PLANGEBIED AANGRENZEND

Beschermd Onroerend Erfgoed Beschermde stads- en dorpsgezichten: Mgr. Stillemansstraat (ID:10756)

Beschermde monumenten: 

•   Castrohof (ID: 10651)
•   Stadswoning op de hoek van De Castrodreef en Nieuwstraat (ID:10736);
•    Herenhuis aan de Grote Markt (ID:10791) 
•   12 verschillende art-deco -en modernistische woningen in de Mgr. Stillemanstraat

Vastgestelde Inventarissen Vastgesteld bouwkundig erfgoed - relicten:

•   Exaerdekenshof (ID:14966)
•   Burgerhuis naar ontwerp van August Waterschoot (ID:15090)
•   Woning Jozef Maes (ID:200926)
•   Burgerhuis naar ontwerp van August Waterschoot (ID:15094)
•    Architectenwoning J.Van Coillie (ID:15095)
•   Modernistische stadswoning (ID:200927)
•   Twee stadswoningen (ID:15102)
•   Burgerhuis in art-decostijl (ID:15101)
•   Reeks burgerhuizen, nr: 2-8, 3-5, 15, 16, 24, 25-29, 36-38, 37, 44 (ID:15096)

Unesco Werelderfgoed geen geen
Beheersplannen geen Romain de Vidtspark in het oosten
Wetenschappelijke Inventarissen geen

LANDSCHAPSATLAS EN BESCHERMINGEN

Figuur 25. Onroerend erfgoed - beschermd Figuur 26. Onroerend erfgoed-inventarissen
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PLANNINGS- EN BELEIDSCONTEXT

BESCHERMD MONUMENT:

Castrohof (ID: 10651):

•   Locatie  Hendrik Heymanplein 11, de Castrodreef 2   
 (Sint-Niklaas)
•   Status  Bewaard
•   Typologie herenhuizen
•   Stijl  traditioneel

Datering tweede helft 17de eeuw, tweede kwart 17de eeuw

Het Castrohof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang 
gevormd door de artistieke waarde en historische waarde.

Woningen 

Volgende woningen uit de Mgr Stillemansstraat worden in dit besluit eveneens 
beschermd als monument:

•   Woning Ghijs  | Mgr. Stillemansstraat 24 (Sint-Niklaas)
•   Woning Vandevijver  | Mgr. Stillemansstraat 26 (Sint-Niklaas)
•   Woning Jozef Maes  | Mgr. Stillemansstraat 27 (Sint-Niklaas)
•   Woning Claus  | Mgr. Stillemansstraat 28 (Sint-Niklaas)
•   Woning Spaenhoven  | Mgr. Stillemansstraat 32 (Sint-Niklaas)
•   Woning Dirken  | Mgr. Stillemansstraat 38 (Sint-Niklaas)
•   Architectenwoning J. Van Coillie  | Mgr. Stillemansstraat 41 (Sint-Niklaas)
•   Modernistische stadswoning  | Mgr. Stillemansstraat 49 (Sint-Niklaas)
•   Stadswoning in Nieuwe Zakelijkheid  | Mgr. Stillemansstraat 58 
(Sint-Niklaas)
•   Woning Cleyman  | Mgr. Stillemansstraat 60 (Sint-Niklaas)
•   Meergezinswoning Emiel Faresijn: linkerdeel  | Mgr. Stillemansstraat 74 
(Sint-Niklaas)
•   Meergezinswoning Emiel Faresijn: rechterdeel  | Mgr. Stillemansstraat 
76 (Sint-Niklaas)

De stadswoning gelegen op de hoek van de De Castrodreef en de Nieuwstraat 
(ID 10736) is beschermd in het beschermingsbesluit van 12-06-2001. Het 
gebouw dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw.

Het herenhuis aan de Grote Markt 19 (ID 10791) dateert uit de tweede helft 
van de 19e eeuw en werd beschermd in het beschermingsbesluit dd. 13-03-
1996 als restant van het zeer gekende 17de-eeuwse pand De Gouden Arend, 
lokaal van de aloude rederijkerskamer de Goudbloem.

BESCHERMDE STADS- EN DORPSGEZICHTEN:

Mgr. Stillemansstraat (ten zuiden van het plangebied) (ID:10756):

•   Locatie  Mgr. Stillemansstraat (Sint-Niklaas)
•   Status  Bewaard
•   Datering verschillend

Een deel van het Monseigneur Stillemansstraat en woningen in deze 
straat wordt beschermd als stads- of dorpsgezicht volgens ministrieel 
beschermingsbesluit dd. 4-2-2002.

Het algemeen belang gevormd door de historische waarde van het stadsgezicht 
van de Mgr.Stillemansstraat wordt omschreven als typisch element in de 
stadsuitbreiding van de jaren 1930 in Sint-Niklaas. Door de grote bloei van de 
textielnijverheid in de stad was er noodzaak aan bijkomende bouwterreinen 
en werd deze nieuwe straat in het centrum van de stad aangelegd. Gelet op 
de ligging vlakbij de Grote Markt werd deze straat snel bevolkt met de meer 
begoede burgers en klein-industriëlen die de nieuwe bouwstijlen gebruikten.

De Mgr. Stillemansstraat werd in 1930 getrokken tussen de Kokkelbeekstraat 
en de Hoveniersstraat. Ze werd bebouwd met typische rijhuizen uit die tijd 
in voornamelijk art-decostijl. De gemeenteraad verleende zijn goedkeuring 
aan de nieuwe aanleg in zitting van 3 juni 1929 en het Koninklijk Besluit 
tot goedkeuring werd op 19 december 1929 gegeven. Het merendeel van 
de woningen in de Mgr.Stillemansstraat werd gebouwd in de jaren 1930 tot 
1933. Veel van de woningen werden ontworpen door stadsarchitect August 
Waterschoot en zijn zoon Leander.
De straat werd genoemd naar Mgr. Stillemans, bisschop van Gent tussen 1889 
en 1916, en geboren te Sint-Niklaas in 1832. Mgr. Stillemans ligt mee aan de 
basis van de Christelijke Arbeidersbeweging in het bisdom Gent. Hij gold in 
zijn tijd als één der meest vooruitstrevende bisschoppen op sociaal gebied. Dit 
belette niet dat hij in conflict kwam met de Christelijke Democratische Partij en 
haar leider, priester Adolf Daens uit Aalst.

VASTGESTELD BOUWKUNDIG ERFGOED - RELICTEN: 

De beschermde monumenten zijn ook vastgesteld als bouwkundig erfgoed. 
Onder Exaerdekenshof  (ID: 14966) wordt hierbij het Castrohof verstaan.

Figuur 27. Plan gevoegd bij besluit tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten
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In onderstaande hoofdstuk wordt aan de hand van verschillende deelonderzoeken 
een visie ontwikkeld op het projectgebied. Daarbij worden telkens verschillende 
ontwerpvarianten getest en afgewogen. De visie vormt de insteek voor de latere 
doorvertaling naar grafisch plan en voorschriften.



03.
VISIE
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VISIE

3.1. Vanuit conceptstudie

 CONCEPTSTUDIE ALS ONTWERPMATIGE BASIS

UITGANGSPUNTEN

De conceptstudie vormt een belangrijke start voor de beoogde ontwikkeling. 
De belangrijkste uitgangspunten uit de conceptstudie kunnen slechts mogelijk 
worden gemaakt met een juridische herbestemming, gezien het weinig 
flexibele bestaande BPA.

Het uitgebreide en grondige ontwerpend onderzoek uit de voorstudie vormt 
een duidelijke, brede en degelijke vertrekbasis voor de opmaak van het RUP.

Maar ondanks de ontwerpmatig gedetailleerde uitwerking van de scenario’s 
in de conceptstudie, mag het uitgangspunt van dit RUP zich niet beperken tot 
het juridisch verankeren van deze  conceptstudie.

De opmaak van een RUP heeft een bijkomende doelstelling, als instrument 
die ook op lange termijn kan worden gebruikt. Het RUP dient opgevat te 

worden als een flexibel plan naar de toekomst toe, waarin plaats gelaten wordt 
voor bredere inzichten en mogelijkheden dan enkel deze zoals vooropgesteld 
in de conceptstudie.

De toekomstmogelijkheden worden voldoende breed gehouden, het draagvlak 
zal tijdens de uitvoering van het RUP dan ook breed kunnen blijven.

Als uitgangspunt geldt wel dat er een zekere reflectie moet gebeuren op het 
gedane ontwerpproces.

Om onze visie voor de opmaak van het RUP te staven en de randvoorwaarden 
voor het RUP te bepalen, keren we in de conceptstudie dan ook terug naar de 
absolute grote visielijnen/concepten van de studie, met als ultiem uitgangspunt 
het voorzien van een groen plein dat het doorgaand verkeer knipt. Deze knip 
vormt het sluitstuk binnen het gefaseerd in uitvoering zijnde wijkcirculatieplan, 
die de Castro-buurt ontlast van doorgaand verkeer.

Een tweede belangrijk uitgangspunt vormt de wissel van de supermarkt 
en de bibliotheek. De huidige supermarkt profileert zich als een perifere 
supermarkt, door zijn opzet als grote, maar lage blinde doos met ruime 

Doorwaadbaar groen ontmoetingsplein

Nieuwe beeldbepalende locatie stadssupermarktNieuw beeldbepalende gebouw voor bibliotheek
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Levende handelsplint met gaanderij gekoppeld aan Grote Markt

parking en heeft hierdoor ruimtelijk een grote impact op het plein. Deze trekt 
behalve de lokale passanten en omwonenden ook een ruimer perifeer publiek 
en hieraan gekoppeld ook mobiliteit aan. De stad is eigenaar van de grond met 
de supermarkt, het opstalrecht is afgelopen, waardoor een heroriëntatie van de 
supermarkt mogelijk en wenselijk is. Een eigentijdse stadssupermarkt op maat 
van de kern is daarom wenselijk.

De bibliotheek anderzijds heeft renovatienoden op korte en op lange termijn. 
De stad heeft nood aan een eigentijdse bibliotheek en wil hier dan ook in 
investeren, maar de mogelijkheden bij de huidige bibliotheek zijn hiervoor heel 
beperkt.  De locatiewissel is belangrijk i.f.v. een optimalisatie van deze functies 
en hun relatie met de directe omgeving.

In de conceptnota werden op basis van deze uitgangspunten potenties 
benoemd voor een wissel van beide functies: 

•   De bibliotheek krijgt op die manier ruimte om uit te breiden
•   De supermarkt kan krimpen tot de stadssupermarkt die past bij de kern
•   De supermarkt staat op die manier meer in relatie tot de horeca en handel 
van de Grote Markt
•   De supermarkt sluit bij een wissel beter aan bij de toegangsweg (bezoekers, 

levering) en laat zo meer ruimte voor het autoluwe groene plein
•   De bibliotheek komt als openbare functie meer tot zijn recht als deel van het 
openbaar plein

BASISCONCEPTEN

•   Doorwaadbaar groen ontmoetingsplein
•   Wissel locatie stadssupermarkt en bibliotheek
•   Nieuwe beeldbepalende  locatie voor stadssupermarkt
•   Nieuw beeldbepalend gebouw voor bibliotheek
•   Geen doorgaand gemotoriseerd verkeer voor Hoveniersstraat en Grote 
Markt.
•   Behoud gemengd functioneel karakter
•   Parkeren afgestemd op programma
•   Levende handelsplint met gaanderij gekoppeld aan Grote Markt
•   Parkeren aan Castrohof en aan handelsplint
•   Reorganisatie van het parkeren achter nieuwe supermarkt
•   Afwerken achterkanten gericht naar het plein
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BIJKOMENDE CRITERIA

Als bijkomend uitgangspunt voor het RUP bij de uitgangspunten van de 
conceptstudie, vormt de duidelijke stem van de bevolking hierin. In een laatste 
fase van de conceptstudie werden vanuit het participatief proces 6 belangrijke 
bijkomende criteria benoemd, waarmee het uiteindelijke plan dient rekening te 
houden:

•   Mogelijkheid om een bushalte te voorzien voor bib1

•   Zichtbaarheid ACV-gebouw
•   Bereikbaarheid geldtransport / klanten Belfius
•   Confrontatie nieuw appartementsblok/Gaudi-blok
•   Meer kortparkeren achter Castrohof
•   Behoud bestaande bomen

1 In het goedgekeurd openbaarvervoerplan (opgemaakt binnen de 
Vervoerregio Waasland) zijn er geen buslijnen of bushaltes meer voorzien op 
het Hendrik Heymanplein vanaf 1/1/2022. De op- en afstapplaats voor reizigers 
met bestemming Hendrik Heymanplein wordt de Grote Markt.

GEFASEERDE OVERGANG

Uiteraard kan een dergelijke nieuwe ontwikkeling niet in één actie de huidige 
inrichting vervangen. Het RUP moet ook de flexibiliteit en ruimte bieden om 
de overgang te kunnen maken tussen de huidige inrichting, een tijdelijke 
tussentijdse inrichting en de conceptstudie als eindbeeld.

Elke nieuwe inrichting zal verbonden worden aan voorwaarden i.f.v. de 
bestaande inrichting. Zo kan het bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat de 
nieuwe supermarkt wordt opgebouwd en in gebruik gesteld, terwijl de oude 
supermarktlocatie nog wordt gebruikt. 

Mogelijke buslijn

Zichtbaarheid ACV

Bereikbaarheid

Meer kortparkeren Behouden bomen Confrontatie 
appartementen - Gaudi

Figuur 28. Conceptstudie Hendrik Heymanplein
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CIJFERS - DOORVERTALINGEN

In de voorgestelde ontwikkelingsscenario’s wordt voorzien in een bibliotheek 
en een supermarkt. Hiervoor worden in de conceptstudie volgende bruto 
vloeroppervlaktes gehanteerd:

• Bibliotheek van ca. 5420m² bvo met vide van 20% = 4336m² bvo
• Supermarkt van ca. 1420m² bvo
Tevens worden er 58 bijkomende appartementen voorzien. De oppervlakte 
voor de supermarkt is aanzienlijk kleiner dan het BPA  toelaat (3250m²).  
Voor deze locatie wordt immers een heroriëntatie voorgesteld naar 
stadssupermarkt met een nieuw concept. In het RUP zal evenwel een marge 
worden voorzien. Bovenstaande verhouding vormt een goed evenwicht t.o.v. 
de huidige mogelijkheden van het BPA (naar bvo) met dien verstande dat 
in dit RUP ook bijkomende functies, zoals wonen worden toegelaten. Het 
RUP neemt geen absolute cijfermatige randvoorwaarden op, maar vertaalt 
de cijfers uit de conceptstudie door naar algemene maximale bvo bebouwing. 

CIJFERS - EXTRA BEREKENINGEN
Voor de opmaak van de conceptstudie werden de bestaande parkeerplaatsen 
op het Hendrik Heymanplein geteld. Op het Heymanplein zelf zijn er vandaag 
167 parkeerplaatsen terwijl er ter hoogte van het Castrohof 38 parkeerplaatsen 
zijn. Dat betekent dat er vandaag in totaal 205 parkeerplaatsen zijn.

Op basis van tellingen en interviews met mensen die op het plein parkeren 
kon in de conceptstudie (p.139) worden vastgesteld dat vandaag deze 
plaatsen werden ingenomen door:
• 20 bezoekers kleinhandel
• 7 bezoekers bibliotheek
• 19 bezoekers mutualiteit en overige
Daarnaast worden vandaag 28 plaatsen ingenomen door bewoners.

In de conceptstudie werd tevens berekend hoeveel parkeerplaatsen er 
nodig zouden zijn voor de uitvoering van een dergelijk scenario, rekening 
houdend met de bestaande parkeernood. In totaal worden hiervoor 251 
parkeerplaatsen voorzien waarvan 52 voor kortparkeren op het Hendrik 
Heymanplein, 39 voor kortparkeren op het Castrohof  en 160 ondergrondse 
parkeerplaatsen. Voor deze berekening werden CROW-kengetallen uit 2004 
gebruikt.
We moeten er voor zorgen dat de oppervlaktes uit de conceptstudie en de 
verhoudingsgewijs noodzakelijke parkeerplaatsen voldoende doorvertaling 

krijgen in het RUP. Daarom worden de cijfers uit de conceptstudie voor de 
opmaak van het RUP afgetoetst op basis van meer recente CROW kengetallen 
(CROW317 (2012)). We berekenen hiervoor de parkeernood in een minimaal 
scenario en in een maximaal scenario en gaan uit van de in de conceptstudie 
voorgestelde bruto vloeroppervlaktes. Onderstaande kengetallen dienen 
in acht genomen te worden voor een sterk stedelijke locatie in het centrum 
(volgens CROW317). 
• fullservice supermarkt (middel)hoog prijsniveau: 2,5 - 4,5 pp/100m²bvo  
• bibliotheek:  0,2 - 0,7pp/100m²bvo
• wonen:  1,1 - 1,9pp/wo

BESLUIT

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, ligt het totaal aantal parkeerplaatsen 
dat in de conceptstudie wordt vooropgesteld voor de voorziene functies 
aanzienlijk boven het minimale aantal parkeerplaatsen volgens de recente 
CROW317-kengetallen nl. 251 (conceptstudie) tov 176 (minimaal aantal op 
basis van CROW317) maar onder het maximale aantal parkeerplaatsen op 
basis van CROW317 nl. 270. Indien voor de supermarkt een marge wordt 
voorzien en wordt uitgegaan van  een maximale bvo van 2000m² zouden 
in een minimaal scenario 14 plaatsen meer moeten worden voorzien nl. 
190. Dit is nog steeds veel minder dan de cijfers uit de conceptstudie of 
het maximale aantal noodzakelijke parkeerplaatsen. Gezien niet overal de 
maximale aantallen parkeerplaatsen moeten gehanteerd worden, is het 
mogelijk marges te voorzien in de bvo zonder dat dit een grote toename in het 
aantal parkeerplaatsen noodzakelijk maakt. Hierbij moet bovendien worden 
opgemerkt dat parkeerplaatsen voor de supermarkt en de appartementen op 
eigen terrein moeten worden voorzien.

Minimaal aantal noodzakelijke
parkeerplaatsen op basis van

CROW317 (2012)

Maximaal aantal noodzakelijke
parkeerplaatsen op basis van

CROW317 (2012)
Bibliotheek 43,36 x 0,2= 9 43,36 x 0,7= 30

Supermarkt 14,20 x 2,5= 36 14,20 x 4,5 =  63

Appartementen 58 x 1,1=  64 58 x 1,9=  110

Bestaande nood 20+19+28= 67 20+19+28= 67

Totaal 176 270
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FIETSVOORZIENINGEN EN ROUTINGS

De stad is in zijn beleid ambitieus in de doorwaadbaarheid en voorzieningen 
voor voetgangers en fietsers. Vanuit het wijkcirculatieplan wordt de uitwisseling 
van gemotoriseerd verkeer tussen de wijken onmogelijk gemaakt, waardoor er 
minder doorgaand verkeer mogelijk is. Daarbij worden wel assen uitgebouwd 
voor degelijk en vlot openbaar vervoer binnen en tussen de wijken en zullen 
zachte weggebruikers wel kunnen wandelen of fietsen van wijk tot wijk. 

Zo is de stad ook in zijn conceptstudie en nu ook in het RUP ambitieus in 
de doorwaadbaarheid en voorzieningen voor voetgangers en fietsers op het 
Hendrik Heymanplein. 

In het pleinopzet worden de fietsenstallingen verspreid over het plein voorzien 
nabij de verschillende functies. 

Het fietsparkeren worden in onderstaand plan verdeeld nabij  de belangrijkste 
trekkers rondom het plein.  De effectieve plaatsing van de fietsbeugels en 
eventuele overdekte fietsenstallingen dienen opgenomen te worden in de 
beeldkwaliteit van de buitenruimte en inrichting van het plein. De overdekte 
fietsenstalling aan de bibliotheek kan ook worden verwerkt binnen het 
bouwvolume.

Er worden in de conceptstudie ook hoofdroutes voor fietsers uitgewerkt 
doorheen het plein. Deze hoofdroutes moeten telkens ruimte bieden aan 
zowel fietsers als voetgangers en bereikbaar zijn voor de hulpdiensten en 
geldtransport van Belfius. 

De schema’s hieronder geven een voorbeeldindeling weer, zoals voorgesteld 
in de conceptstudie, afgestemd op de nabijheid van de verschillende functies 
en de passagenoden.
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3.2. Bijkomend onderzoek

Een kritische beschouwing van de conceptstudie en nieuwe bijkomende 
elementen zorgen ervoor dat de haalbaarheid van bepaalde aspecten uit 
het ontwerpend onderzoek in vraag kunnen gesteld worden. Gezien een 
juridische doorvertaling slechts mogelijk is nadat alle parameters gekend zijn, 
werd nader onderzoek gepleegd.

TOELEVERING SUPERMARKT

In de conceptstudie wordt de toelevering van de nieuwe supermarkt 
georganiseerd langs de achterzijde van het nieuwe gebouw.  

Gezien de mogelijks grote impact van de manier van toeleveren  op het 
algemeen uitgangspunt van de beoogde nieuwe inrichtingen, werd dit 
onderdeel verder onderzocht naar haalbaarheid. 

Het is hierbij belangrijk dat zowel de verkeersveiligheid in acht wordt genomen 
als de huidige eigendomsstructuur. Het beoogde scenario in de conceptstudie 
is niet alleen afhankelijk van aanpalende eigenaars, maar zorgt ook voor 
enkele bewegingen die als minder verkeersveilig kunnen beschouwd worden.

We trachten met dit bijkomend onderzoek voornamelijk te garanderen dat 
de toelevering tot de supermarkt kan ingericht kan worden zonder hierbij het 
groen plein aan te snijden.We kunnen besluiten dat de optie zoals opgenomen 
in de conceptstudie onvoldoende garanties kan bieden.

Alternatieven 2 en 3 (a en b) hebben hun toelevering langs de voorzijde van 
het gebouw en zijn daardoor enkel mogelijk met verkeersbewegingen op 

openbaar domein. Deze bewegingen zullen daarbij juist op de belangrijke 
verbindingsas tussen de Grote Markt en het Hendrik Heymanplein gebeuren. 
De herinrichting van het openbaar domein is daarbij cruciaal, maar de 
confrontatie tussen het voet- en fietsverkeer en de toelevering langs de 
voorzijde is naar verkeersveiligheid absoluut niet gewenst. Als uitgangspunten 
voor het RUP stellen we voorop dat:

•   De toegangen van het gebouw zo moeten ingericht worden dat 
enkel toelevering langs achteraan mogelijk is.
•   Er werd onderzocht welke groottes van vrachtwagens achteraan 
kunnen toeleveren. Het model vrachtwagen met lengte van 12m 
is maximaal mogelijk, maar heeft veiligheidsmarges die te beperkt 
zijn. Daarom wordt een model met lengte van maximaal 10,4 m 
vooropgesteld (zie gebruikt model hieronder).

•   Hierop kan een eventuele afwijking worden toegelaten, indien 
sprake van technische onmogelijkheden en indien sprake van een 
veilige alternatieve herinrichting van het openbaar domein ter hoogte 
van de verbinding Grote Markt - Hendrik Heymanplein

Figuur 29. simulatie 1 - herwerking van conceptstudie
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Figuur 30. simulatie 1c - herwerking conceptstudie - kleine/lichte vrachtwagen
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parkeren ?
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Figuur 31. simulatie 3a - geïntegreerd in het gebouw

Figuur 33. ruimte-inname helling

Figuur 32. simulatie 2 - voor het gebouw

Figuur 34. simulatie 3b - overdekt

parkeren ?

uitbreiden bebouwing ?
6 meter grens

ondergronds P

indoor levering

159

Het alternatief ondergrondse levering is gezien de ruimte-inname van 
de lange helling die dan moet ingericht worden, de brandnormen en de 
hieraan gepaard zijnde kostprijs onmogelijk.
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CONFRONTATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID 
PROJECTSITE SUPERMARKT

Om een zicht te krijgen op de te verwachten aantallen gebruikers (bewoners, 
bezoekers, werknemers,…) binnen de projectzone wordt een mobiliteitsprofiel 
opgesteld en geconfronteerd met het bereikbaarheidsprofiel. 

Mobiliteitsprofiel 

Het mobiliteitsprofiel wordt opgemaakt aan de hand van volgend 4-stappen 
model: 

1. Productie en attractie  

Om een inschatting te maken van de verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt 
van algemene kencijfers, zoals bepaald in het MOBER richtlijnenboek 2018 
en extrapolatie van het huidige gebruik. De verkeersgeneratie wordt hierbij 

opgesplitst per functie (wonen, supermarkt, diensten)

2. Herkomsten en bestemmingen 

We houden rekening met de gewenste herkomsten en bestemmingen van het 
project, rekening houdend met de toekomstige knip en inrichting als groen 
plein.

3. Modal split (vervoerswijzekeuze) 

Bij de raming van de modal split voor auto’s, hanteren we zowel een worst case 
scenario op basis van de strenge kencijfers als een best case scenario op basis 
van aannames om tot een duurzamere modal split te komen. 

4. Ritdistributie

De scenario’s worden als volgt verder gedetailleerd volgens de tijdstippen en 
routes waarover de verplaatsingen worden afgewikkeld.

De tabel hieronder vat de verkeersgeneratie van dit project samen:

  

   

 
 

BIJLAGE 
 
 
KORTE MOBILITEITSTECHNISCHE DOORREKENING NIEUWE ONTSLUITINGSWEG 9 (14) 
 

 

4)  Diensten bezoeken 
Het bezoek van diensten tijdens een werkweek kent inwaarts een maximum van 12% om 10u 
en een maximum uitwaarts van 11% om 16u. Tijdens het drukste ochtendspitsuur (8u) bedraagt 
de zakelijk gerelateerde verplaatsing inwaarts 10% en uitwaarts 4%. Tijdens het drukste 
avondspitsuur (17u) rijdt 9% uitwaarts en 4% inwaarts.  
 
Samenvattende tabel verkeersgeneratie project: 
Het totale mobiliteitsprofiel van het project genereert tijdens de ochtendspits in worst case 
scenario een totaal van 93 inrijdende en 36 uitrijdende voertuigen.  
In het best case scenario zijn er tijdens de ochtendspits 62 inrijdende en 14 uitrijdende 
voertuigen.  
De avondspits is het drukst, met worst case 52 inrijdende en 90 uitrijdende voertuigen. Best 
case zijn er tijdens de avondspits 32 inrijdende en 63 uitrijdende voertuigen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Besluit 
 
De mobiliteit die het project genereert is eigen aan en aanvaardbaar voor een dergelijke 
stedelijke context. De confrontatie van het bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel zal een 
meer gedetailleerd beeld geven van de mogelijke knelpunten die het specifiek project kan 
hebben. Indien mogelijk kan dan op planningsniveau of projectniveau een gebiedsspecifiek 
antwoord geboden worden om mogelijke hinderaspecten te minimaliseren. 

worst case gebruikt 
voor de simulaties 
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Capaciteitstoets

Het kruispunt Grote Markt x Parklaan x Heymanplein is maatgevend om de 
mobiliteitsimpact van de projectsite supermarkt te berekenen. Om dit te 
berekenen is een capaciteitstoets noodzakelijk die de impact van de stromen 
op het kruispunt  berekent.  

Met behulp van een microsimulatie werd een grondige analyse gemaakt en 
alles in detail gesimuleerd (zie berekeningen in bijlage). In dit onderzoek 
wordt onder meer rekening gehouden met voorrangen, v-plannen, ochtend en 
avondspits, de interactie tussen de verschillende weggebruikers.

Door middel van het maken van enkele deskundige aannames omtrent het 
toekomstscenario voor de omgeving Grote Markt, Parklaan en Hendrik 
Heymanplein, komen de verkeersmodellen uit op volgende conclusies:

• In de huidige configuratie zijn er geen noemenswaardige  
doorstromingsproblemen  Zowel tijdens de ochtend- als de avondspits 
geraken de voertuigen steeds op aanvaardbare wijze (maximaal in 1 tot 2 
cycli) voorbij het kruispunt.

• De referentietoestand (toekomstscenario voor de Grote Markt) geeft 
aan dat er een vlottere doorstroming zal zijn dan in de huidige toestand.  
Zelden of nooit zal een voertuig meer dan 1 cyclus moeten wachten, zowel 
tijdens ochtend als avondspits. Deze vaststelling vertaalt zich vervolgens 
in de gemiddeldes en maxima voor de verliestijden en  wachtrijlengte

• Bij toepassing van het RUP verloopt de doorstroming nauwelijks 
moeizamer dan bij de referentietoestand. Nog steeds zal er zelden of 
nooit een voertuig meer dan 1 cyclus moeten wachten, zowel tijdens 
ochtend als avondspits. Het positieve effect van de knip is ook duidelijk 
veel groter dan het negatieve effect van de extra verkeersgeneratie.

• De verliestijden en wachtrijlengtes blijven doorheen de varianten steeds 
perfect normaal en acceptabel. Het effect tussen de varianten is dus 
minimaal.

Confrontatie bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel:

Bij het confronteren van dit mobiliteitsprofiel met het bereikbaarheidsprofiel van 
de specifieke plek, kunnen we enkele belangrijke conclusies trekken:

Gezien er slechts één enkele in- en uitrit voorzien wordt, moet voorzichtigheid 
geboden worden en wordt de ruimte op projectniveau best zeker in detail 
bekeken in functie van draaicirkels. De vrije ruimte voor voetgangers en fietsers 
mag hierbij niet in het gedrang komen, gezien de sterke voetgangerslink Grote 
Markt – Hendrik Heymanplein. Indien mogelijk kan voorzien worden in een 
tweede uitgang bij calamiteiten.

Het is aangewezen beleidsmatig in te spelen op de vervoerswijzekeuze van 
inwoners, werknemers en bezoekers van de site om een duurzame modal 
split te bekomen. Enkele mobiliteitsmanagementmaatregelen zijn hiervoor 
aangewezen:

• Ruime, overdekte en bewaakte fietsenstallingen voor verschillende 
fietstypes (standaard fietsen, bakfietsen, elektrische fietsen, racefietsen) 

• een systeem van autodelen waardoor minder autobezit en dus minder 
parkeerplaatsen noodzakelijk zijn.

Alternatieven op maat voor duurzame verplaatsingen aanbieden (via 
bedrijfsvervoerplan) voor personeel van de kantoordiensten en supermarkt 
(fietsvergoeding, bedrijfsfietsen, terugbetaling abonnement De Lijn, voorzien 
van douches voor werknemer,…).

Laden en lossen wordt best georganiseerd buiten de spitsen, met 
venstertijden. Daarenboven dienen, omwille van de beperkte ruimte en het 
risico op dodehoekongevallen, de zones waar vrachtwagens achteruit moeten 
maneuvreren absoluut gescheiden worden van looproutes voor voetgangers.

De doorstroming op het kruispunt Grote Markt x  Parklaan x Heymanplein blijft  
in het toekomstscenario voor het RUP én toekomstscenario voor de Parklaan  
normaal, zelden of nooit moet een voertuig lang wachten. 

De simulaties tonen aan dat er zich zowel in de bestaande toestand en 
de referentietoestand als in een situatie met extra verkeersgeneratie ten 
gevolge van de ontwikkelingen zoals voorzien in het RUP, geen significante 
doorstromingsproblemen blijken voor te doen. De verliestijden en wachtrijlengtes 
blijven doorheen de varianten steeds perfect normaal en acceptabel. 

Afgaande op het gedane capaciteitsonderzoek kan ook gesteld worden dat 
de positieve effecten van de referentiesituatie op de Grote Markt als dusdanig 
zijn dat ook linksaf vanuit de site en linksaf naar de site in de toekomst geen 
probleem zou mogen vormen en er bijgevolg geen infrastructurele ingrepen 
nodig zullen zijn om deze linksaf bewegingen te vermijden.
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Figuur 35. alternatieve verbinding naar bestaande parking ACV.

TOEGANG PARKING ACV

Er wordt gemotiveerd in de conceptstudie dat het algemeen uitgangspunt om 
een groen plein te ontwikkelen en de verbindingen voor gemotoriseerd verkeer 
grotendeels door te knippen haaks staat op het behoud van de huidige toegang 
tot de bestaande parking ACV. In de conceptstudie wordt een alternatieve 
toegang voorzien via de nieuwe supermarktsite.

De voorschriften van het RUP zullen er in eerste instantie voor zorgen dat 
de huidige ontsluiting gegarandeerd blijft tot er een alternatieve aansluiting 
voorzien kan worden. Het kan namelijk niet zijn dat eventuele projecten in 
de projectzones bestaande vergunde toegangen zomaar zouden kunnen 
supprimeren.

Tegelijk willen we wel de garantie dat een alternatieve verbinding mogelijk is, 
zodat we met zekerheid weten dat de visie uit de conceptstudie haalbaar is en 
zo de inrichting van een alternatieve aansluiting opgelegd kan worden bij de 
aanleg van een nieuwe supermarkt.

Het is daarom noodzakelijk te onderzoeken welke consequenties de verbinding 
zoals ingetekend in de conceptstudie kan hebben.

Bovenstaande schets maakt duidelijk dat met een minimum aan aanpassingen, 
een logische, leesbare en veilige alternatieve verbinding mogelijk is via de 
achterzijde van de nieuwe supermarktsite. Beide percelen sluiten perfect 
op elkaar aan met een breedte van 6m ter hoogte van de fietsenstalling. De 
ruimte die vrijkomt ter hoogte van huidige toegang biedt plaats voor extra 
parkeerplaatsen of kan dienst doen als nieuwe locatie voor de fietsenstalling.

te verplaatsen 
(of vervangen)

ruimte die vrijkomt, gezien
de huidige toegang niet zo
ruim meer hoeft te zijn

P die zal verdwijnen, 
maar nu al geen 
goede locatie heeft

6 meter grens
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BEREIKBAARHEID PARKING CASTROHOF 

De Nieuwstraat is een éénrichtingsstraat, de toegang tot de 
parkeerplaatsen aan het Castrohof zal via de Nieuwstraat 
gebeuren, de uitgang langs de Hoveniersstraat.

De optie zoals voorgesteld in de conceptstudie maakt 
abstractie van eigendomsstructuur, waardoor niet kan worden 
gegarandeerd dat deze  parking voldoende ontsloten zou 
kunnen worden. In het RUP dienen we alternatieve garanties 
te geven naar ontsluiting van deze parking.

Er werd een alternatieve ontsluitingsmogelijkheid onderzocht 
en gevonden, waarbij de algemene uitgangspunten van een 
‘groen plein’ niet worden aangetast. 

Er kan worden voorzien in een alternatieve ontsluiting 
zuidwaarts richting Hoveniersstraat. Bijkomend voordeel van 
deze verbinding is de mogelijkheid voor aanpalende percelen 
met gesloten bebouwing om een private toegang te  voorzien 
naar hun achtertuin.

De impact van deze ingreep op het groen plein is relatief 
beperkt. Het bestaande groen moet hierbij zoveel mogelijk 
behouden worden.

Het is wel gewenst deze verbinding als een 
eenrichtingsverbinding in te richten.

5m
7m

5m
7m

4m

Figuur 36. Bestaande inrichting

Figuur 37. Alternatieve inrichting
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3.3. Vanuit BPA

OPENBARE RUIMTE = GROEN 

Belangrijke vertrekbasis voor dit RUP is het creeëren van een groot groen 
stedelijk plein voor niet-gemotoriseerd verkeer. 

Dit vereist dan ook een belangrijke symbolische doorvertaling naar het RUP. 
We gaan in eerste instantie uit van een volledige omzetting van het openbaar 
domein van het BPA naar een zone voor groenplein.

VEREENVOUDIGEN BESTEMMINGSZONES 

Bij een actualisatie van een ouder BPA naar een RUP wordt eerst en 
vooral bekeken naar een duidelijke vereenvoudiging van het grafisch plan. 
Vertrekbasis voor dit RUP is dan ook het samenvoegen van alle woonzones, 
tuinzones, ... tot één zone voor wonen, waarbij nuances worden aangebracht 
in de voorschriften.

RUIMERE BESTEMMINGSMOGELIJKHEDEN

Bij de opmaak van BPA’s werd er veelal gekozen voor bestemmingszones 
specifiek opgemaakt voor de aanwezige functie. 

In zones met bestemmingen andere dan wonen is het in deze tijdsgeest beter 
een ruimer aantal bestemmingsmogelijkheden te geven en hierbij ook een 
functionele mix mogelijk te houden.               

FLEXIBELE PROJECTZONES

Het BPA laat geen flexibiliteit toe; een totaalvisie voor het publiek domein, 
een vereenvoudiging van de bestemmingszones en verruiming van de 
bestemmingsmogelijkheden laten al heel wat extra flexibiliteit toe. Het gebruik 
van projectzones met flexibele invulling, voor die locaties waar de conceptstudie 
grote veranderingen voorziet t.o.v. vandaag, zoals de supermarkt en de 
bibliotheek vormt de grootste bijkomende vorm van flexibiliteit.
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MEER FLEXIBILITEIT, MAAR MET BEPERKINGEN

Het BPA is gedateerd en laat geen flexibiliteit toe, over het algemeen zal het 
RUP meer juridische flexibiliteit bieden dan het BPA. Bij meer flexibiliteit is het  
nodig beperkingen op te leggen om de dynamiek voldoende laag te houden. 

Het RUP legt in eerste instantie al op dat private functies in hun eigen 
parkeerbehoefte moeten voorzien. Voor meer dynamische functies, zoals 
de supermarkt, werd om die reden reeds in de planfase (voorliggend RUP) 
mobiliteitsonderzoek gevoerd: de verkeersveiligheid van de toelevering werd 
onderzocht, de toegankelijkheid in relatie tot de veranderende mobiliteit in de 
omgeving (groen plein,...) werd berekend en de parkeerberekeningen uit de 
conceptstudie werden in het RUP herberekend. 

De ruimtelijke consequenties van alle ingrepen t.o.v. de bestaande toestand 
en de bestaande juridische toestand (het BPA) werden bovendien in de mer-
screening afgewogen. In het voorontwerp RUP krijgen de bekomen resultaten 
doorvertaling in de voorschriften. 
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3.4. Structuurschets + aanzet tot voorschriften
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Op basis van de besproken visie-elementen wordt een structuurschets 
opgemaakt die een weergave vormt van hoe het gebied zou kunnen 
worden ontwikkeld. Deze structuurschets maakt het mogelijk een aanzet tot 
voorschriften op te maken

CONTOUR RUP

Als te herbestemmen zone in het RUP wordt gekozen voor het Hendrik 
Heymanplein en hieraan gekoppeld openbaar domein en de direct hieraan 
grenzende bouwblokken.  

BESTEMMINGSZONES

ZONE VOOR GROEN CENTRUMPLEIN

Het volledige openbaar domein wordt herbestemd als één globale zone voor 
groen centrumplein. Op basis van de conceptstudie wordt aan deze zone 
een minimaal percentage groeninvulling opgelegd, net als een minimaal en 
maximaal aantal parkeerplaatsen, voorzien van voldoende parkeerplaatsen 
voor mensen met een beperking/handicap (ook binnen de projectzones) en 
overdekte fietsenstallingen.

De bestaande bomenrij is bepalend voor het plein. Via een indicatieve 
aanduiding wordt het maximaal behoud van de bomenrij vooropgesteld.

Via een andere indicatieve aanduiding wordt het doorgaand verkeer onmogelijk 
gemaakt.

OVERDRUKZONE PROJECTZONES A en B

Beide projectzones krijgen een ruime zone toebedeeld, waarin zowel de 
bestaande als de vooropgestelde invulling mogelijk is.  

Er wordt wel een minimaal groenpercentage opgelegd, dat moet gekoppeld 
worden aan het groenplein. De bomenrij wordt wel opgenomen binnen de 
ruime projectzone om voldoende architecturale vrijheid te geven, maar het 
maximaal behoud dient ook hier te worden nagestreefd.

De voorschriften zullen aangeven dat er ook bij de invulling van de projectzones 
voldoende aandacht dient te gaan naar de zichtbaarheid van het Gildenhuis in 
het straatbeeld.

Belangrijke randvoorwaarde om geen te grote dynamiek te creeëren zijn 
maximale brutovloeroppervlakten. In de conceptstudie wordt een bvo van 
1420m² voorzien. We stellen voor hier een marge te voorzien en  te opteren 
voor een maximale bvo voor de supermarkt van 2000m².

Er worden geen grote hoogtes beoogd in het plangebied, dus ook niet in de 
overdrukzones. De hoogte wordt steeds afgestemd op de omgeving.

OVERDRUK CASTROHOF

Castrohof krijgt een duidelijke overdruk, waarin de stadslandschappelijke 
historische waarde van het gebouw als deel van zijn omgeving (met groen 
plein als hof) én de architectuurhistorische waarde (met waardevolle 
erfgoedelementen) wordt benadrukt.

Het gebouw moet steeds geïntegreerd worden in het pleinontwerp. 

Gedeeltelijke verbouwingen zijn enkel toegelaten met maximaal behoud van 
het authentieke karakter. 

ZONE VOOR GEMENGDE CENTRUMFUNCTIES

We verruimen de bestemmingsmogelijkheden voor de zone CM /ACV waardoor 
een mix aan centrumfuncties mogelijk gehouden wordt.

Voor de handelsplint met gaanderij worden de voorschriften verruimd a.h.v. de 
mogelijkheden zoals weergegeven in de conceptstudie. 

Er moeten voldoende (fiets)parkeerplaatsen voorzien worden, ook voor 
mensen met een beperking.

ZONE VOOR WONEN

De voorschriften worden vooral afgestemd op actuele toestand. Ook wordt het 
mogelijk om achterkanten op te waarderen i.f.v. wonen gericht naar het plein 
(in het BPA als zone voor tuinberging bestemd), zij het afgestemd op de diepte 
van het desbetreffende bouwblok.

OVERDRUKZONE B’

Deze overdruk laat extra mogelijkheden toe in dit specifiek deel van de 
woonzone, waarvan de diepe tuinzones van percelen met hoofdgebouw langs 
de Grote Markt deel uitmaken. Zo kan de aanliggende projectzone eventueel 
uitbreiden in deze zone of kan vanuit de projectzone een toelevering worden 
ingericht voor de commerciële panden langs de Grote Markt.

SYMBOLISCHE AANDUIDINGEN VOOR ERFGOED

Het RUP wordt afgestemd op de beheersvisie voor het erfgoed in de Mgr. 
Stillemansstraat. 



Het onderstaande hoofdstuk geeft een beschrijving van de te onderzoeken 
effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen, met 
inbegrip van de methodologie. De impact of het effect dat het geïntegreerde 
planningsproces kan hebben op mens en milieu zal vermeld worden.
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4.1. Inleiding

OPDRACHT

OPDRACHTOMSCHRIJVING

Door de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 
2008 dient in het planproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) formeel 
rekening gehouden te worden met het onderzoek van milieueffecten die de 
realisatie van de bestemmingen in dit RUP kunnen teweegbrengen.

In de praktijk betekent dit dat voor elk RUP minimaal een ‘onderzoek tot m.e.r 
(milieueffectrapportage)’ dient uitgevoerd te worden. Hierbij gaat men na of 
het plan of programma aanzienlijke effecten kan hebben t.o.v. de bestaande 
situatie voor mens en milieu. 

De resultaten van het ‘onderzoek tot m.e.r.’ geven aan of de opmaak van 
een plan-MER al dan niet noodzakelijk is. Bijkomend worden de resultaten 
aangewend om de ruimtelijke keuzes die in het RUP gemaakt worden 
inhoudelijk te versterken en te onderbouwen.

Beknopte beschrijving: Met dit plan wil de stad Sint-Niklaas het huidige 
bijzonder plan van aanleg ‘Buurt De Castro’ (5.01.1995) en Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan Hendrik Heymanplein (5.09.2013) herzien. In functie van de 
herinrichting van het Hendrik Heymanplein om het plein te kunnen verbeteren 
inzake pleingevoel (momenteel een parkeerplaats), beweging, levendigheid 
en oppervlakte groene ruimte. Uit het ontwerp- en onderzoekstraject (dat liep 
vanaf de 2de helft van 2014 tot eind 2016) bleek dat de vraag naar groene 
speel- en ontmoetingsruimte en naar een kwaliteitsvolle publieke ruimte voor 
jong en oud duidelijk naar voor komt. Het plan zorgt hierbij ook voor een 
grotere flexibiliteit van de functies in de bebouwing rondom het plein en maakt 
een flexibele relatie tussen de belangrijkste gebouwen en het plein mogelijk.

Grensoverschrijdende effecten: Gezien de aard van het plan, met name 
het juridisch mogelijk maken van de herinrichting van openbare wegenis en 
parkeerplein in een groen plein en het verhogen van de functionele flexibliteit 
van de functies rondom het plein.  worden geen grensoverschrijdende of 
gewestgrensoverschrijdende effecten verwacht. De impact van het plan is 
niet van dien aard dat er aanzienlijke grensoverschrijdende milieueffecten te 
verwachten zijn.

Globale conclusie over de aanzienlijkheid van de milieueffecten: Er zijn geen 
aanzienlijke milieueffecten aanwezig, zoals beschreven en beoordeeld in 
deze nota. Er moet dus geen plan-MER opgemaakt worden.

Leemten in kennis: Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat de 
aanzienlijkheid van bepaalde effecten niet beoordeeld kan worden.

Initiatiefnemer: De initiatiefnemer van het plan waarop de nota betrekking 
heeft is de stad Sint-Niklaas.

TOETS PLAN-M.E.R.-PLICHT

Het plan vormt een plan en vormt het kader voor de latere toekenning van een 
vergunning (waaronder minstens een omgevingsvergunning) aan een project, 
zodat het plan onder het toepassingsgebied van het DABM valt.

Er zijn geen vogelrichtlijngebieden en/ of habitatrichtlijnge-bieden (speciale 
beschermingszones) in het studiegebied of in de nabije omgeving gelegen. 
De ordening van het studiegebied zal geen hinder veroorzaken op de speciale 
beschermingszones (SBZ) aangezien ze op een grote afstand (minimum 
6km) van het plangebied gelegen zijn.

Het ‘RUP Hendrik Heymanplein vormt het kader voor het toekennen van 
een vergunning voor een project vermeld in bijlage I, bijlage II of III van het 
BVR ‘houdende vaststelling van categorieën van project onderworpen aan 
milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en wijzigingen, namelijk ‘rubriek 10) 
Infrastructuurprojecten b)  stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip 
van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen”.

Het voorgenomen  ‘RUP Hendrik Heymanplein’ bepaalt echter het gebruik van 
een klein gebied op lokaal niveau ‘én/of’ houdt een kleine wijziging in en komt 
dus in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectrapportage.

Het voorgenomen plangebied regelt het gebruik van een klein gebied op lokaal 
niveau omdat het  plangebied ca. 7,5 ha betreft en 0,09% van het grondgebied 
van Sint-Niklaas. Het lokaal niveau kan mee worden gemotiveerd vanuit het 
stedelijke, maar lokale karakter van de te verwachten invulling en de beperkte 
schaal van de mogelijkheden.
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OVERWOGEN, MAAR VERWORPEN ALTERNATIEVEN

NULALTERNATIEF

Het ‘nulalternatief’ houdt in dat er geen nieuw planinitiatief wordt genomen. 
De planologische bestemming en inrichtingsvoorwaarden van het studiegebied 
blijven dan ook gelden. Dit zou betekenen dat het Hendrik Heymanplein niet 
wordt heringericht en dat de stadsbibliotheek en supermarkt op de huidige 
plaats blijft. De situatie zoals de huidige toestand en beschreven in het 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (2013) blijft dan behouden.

Het ontbreken van de mogelijkheid om het plein te herinrichten om aan de vraag 
voor groene speel- en ontmoetingsruimte en kwaliteitsvolle publieke ruimte voor 
jong en oud te voldoen, betekent een verderzetting van de bestaande toestand 
waar de plaats  voor volwassenen en kinderen om elkaar te ontmoeten, rustig 
te vertoeven of te spelen beperkt is. Het Hendrik Heymanplein wordt dan niet 
gezien als een echt plein maar wel als een parkeerplaats. Het nulaternatief is 
geen wenselijk of volwaardig alternatief.

BELEIDSALTERNATIEVEN / LOCATIEALTERNATIEVEN

Het RUP is sterk projectgericht en locatiegericht, gezien het uitgangspunt 
de herinrichting van het Hendrik Heymanplein betreft. De mogelijkheden en 
verplichtingen die in het RUP worden opgenomen zijn opgebouwd vanuit 
een conceptstudie over de inrichting van het plein, met hierin een door de 
gemeenteraad goedgekeurde visie.

Bijgevolg zijn in dit onderzoek tot milieueffectrapportage noch 
beleidsalternatieven noch locatiealternatieven aan de orde.

INRICHTINGSALTERNATIEVEN

In de conceptstudie voor de herinrichting van het Hendrik Heymanplein, 
goedgekeurd door de gemeenteraad, werden verschillende inrichtingsscenario’s 
afgetoetst op hun haalbaarheid en wenselijkheid. De scenario’s werden ook 
voorgelegd op een infomarkt.

Uitgangspunt blijft wel steeds het creëren van een parkachtige omgeving 
met nieuwe randen, waar het verkeer wordt geknipt om de leefbaarheid te 
verhogen. De vier scenario’s werden getoetst op deze visie en kunnen als volgt 
worden samengevat:

• woontoren en bib met 7 bouwlagen midden in het groen, supermarkt in 
het midden van de noordelijke gevel;

• nieuwe bibliotheek aan het park, beleving van het park als één groene 
ruimte. Supermarkt op  de noordoostelijke hoek van het plein;

• nieuwe bibliotheek op de huidige plek met de supermarkt op de 
noordoostelijke hoek van het plein. Groene oppervlakte optimaal 
gekoppeld aan het Castrohof;

• behouden, renoveren en uitbreiden van de bestaande bibliotheek. De 
supermarkt wordt niet ingetekend in dit scenario.
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Op basis van een uitgebreid participatietraject (met verschillende 
belanghebbenden van en rond het plein; de handelaars, personeel van de 
bib, bewoners Hendrik Heymanplein, gemeenteraadscommissie ruimtelijke 
ordening en stadsvernieuweing, gecoro, eigenaar Carrefour, bewoners 
Monseigneur Stillemansstraat, Hoveniersstraat, Kokkelbeekstraat en 
Nieuwstraat, ACV CM en Belfius), was er geen uitgesproken consensus over 
één van de vier scenario’s, maar was er wel een voorkeur voor scenario 2. 

De voornaamste opmerkingen en suggesties waren de volgende; Een 
supermarkt op het plein is én blijft een grote meerwaarde. Het plan zal dus zeker 
plaats voorzien voor een stadssupermarkt. Er is geen nood aan bijkomende 
handelsruimte op het plein. Er moet meer kortparkeren worden ingetekend en 
voor de fietsers moet een overdekte fietsenstalling worden voorzien

Er werd gekozen om scenario 2 verder uit te werken tot een voorkeurscenario: 
nieuwe bibliotheek aan het park en beleving van het park als één groene 
ruimte met een supermarkt op noordoostelijke hoek. Het voorkeurscenario 
implementeert volgende aanpassingen:

• stedelijke dynamiek met parkeren verleggen van de noordzijde naar de 
oostelijke zuidzijde, aan de galerij;

• geen bijkomende kleinhandelszaken naast de supermarkt;

• verhogen van het aantal kortparkeerplaatsen.

Het voorkeursscenario werd in het kader van een laatste participatiemoment 
bijgestuurd (zie 3.1). 

Het RUP probeert flexibel om te gaan met de inrichting die in deze studie als 
voorkeurscenario werd opgenomen, rekening houdend met het openhouden 
van de mogelijkheid om de overgang tussen bestaande toestand en 
toekomstvisie stapsgewijs te realiseren.

Figuur 38. Voorkeurscenario van het eindrapport
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KWETSBAARHEID VAN HET GEBIED

Bijzonder beschermde gebieden: De kwetsbaarheid van een gebied is 
in belangrijke mate bepalend voor de te verwachten milieueffecten. De 
kwetsbaarheid van het gebied wordt in kaart gebracht aan de hand van de 
voorkomende zogenaamde bijzondere beschermde gebieden en bijzonder 
kwetsbare gebieden in het studiegebied. In het Besluit van de Vlaamse 
regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen 
aan milieueffectrapportage wordt aangegeven wat er verstaan wordt onder 
‘bijzonder beschermde gebieden’.

In eerste tabel op de rechterbladzijde wordt de ligging van het plan ten 
opzichte van de bijzonder beschermde gebieden weergegeven. 

Bijzonder kwetsbare gebieden: De aanwezigheid van bijzonder beschermde 
gebieden geeft weliswaar een idee van belangrijke te beschermen waarden, 
maar geeft vaak onvoldoende de kwetsbaarheid van een gebied weer. De 
kwetsbaarheid van een gebied is immers in belangrijke mate bepalend voor 
de te verwachten milieueffecten. De kwetsbaarheid van het gebied wordt 
beschreven aan de hand van de aanwezigheid van bijzonder kwetsbare 
gebieden. De bijzonder kwetsbare gebieden hebben geen juridische 
betekenis.

De kwetsbaarheid wordt gekarakteriseerd aan de hand van beschikbaar 
kaartmateriaal, dat een ruwe indicatie hiervan geeft. Gezien dit een eerder 
ruwe werkwijze is die de specifieke eigenheid van het gebied onvoldoende in 
rekening brengt, wordt er uitgegaan van het voorzorgsbeginsel op dit vlak. Dit 
betekent dat – als er twijfel is over de kwetsbaarheid – er wordt uitgegaan van 
een ‘worst case’ inschatting van de kwetsbaarheid.

AARD VAN HET PLAN

Het planologisch initiatief van de stad Sint-Niklaas betreft de gedeeltelijke 
herziening van een ruimtelijk uitvoeringsplan zodat de mogelijkheden van de 
site optimaal kunnen worden benut. 

Het betreft bijgevolg een plan dat hoofdzakelijk is gebaseerd op de huidige 
planmatige toestand welke wordt aangepast i.f.v. een verbeterde ruimtelijke 
ordening en vooral het verbeteren van de stedelijke en centrale kwaliteiten 
van de site. 

RESULTERENDE SCOPING

Door de hoger beschreven omgevingskenmerken te confronteren met de 
kenmerken van het plan blijkt in eerste instantie dat vooral rekening zal 
moeten worden gehouden met het aspect waardevol bouwkundig erfgoed. 

4.2. Onderzoek naar de aanzienlijkheid van milieueffecten
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BIJZONDER BESCHERMDE GEBIEDEN SITUERING T.A.V. STUDIEGEBIED

De speciale beschermingszones overeenkomstig het decreet van 21 oktober 
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Er bevinden zich geen SBZ binnen of aangrenzend aan het studiegebied

Waterwingebieden geen
Natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de ermee 
vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening

Niet van toepassing op het plangbied.

Het Romain De Vidtspark ten oosten wordt door het gewestplan aangeduid 
als parkgebied.

Bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, overstromingsgebieden, 
agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische waarde en ermee 
vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening.

Niet van toepassing op het plangebied

Een zone ten zuidwesten van het plangebied, op 800m van het plangebied 
is aangeduid op het gewestplan als ontginningsgebied met als onderdruk 
agrarisch gebied.

Het Vlaams Ecologisch Netwerk overeenkomstig het decreet van 21 oktober 
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Niet van toepassing op het plangbied.

Ten westen van het plangebied bevindt zich het VEN-gebied De 
Moervaartdepressie tot Durmevallei (GEN) op ca. 6km

BIJZONDER KWETSBARE GEBIEDEN SITUERING T.A.V. STUDIEGEBIED

Gebieden met slechte drainage (drainageklasse f, g of i) Niet bepaald in het plangebied. Op 250m ten zuiden van het plangebied een zone met droge 
gronden.

Gevoelige bodems (veengronden, kleigronden) Het zuidelijke gedeelte betreft lemig zand, matig nat en matig gleyig, op ca 300m. 
Gevoelige gebieden volgens de watertoetskaarten Enkele van deze gebieden zijn relevant voor het studiegebied of de onmiddellijke omgeving:

•   Grondwateroverstromingsgevoeligheid: Het studiegebied en de omgeving is 
weinig gevoelig voor grondwaterstromingen (type 3)
•   Infiltratiegevoeligheid: Het gehele studiegebied is infiltratiegevoelig
•   Erosiegevoeligheid: In het studiegebied komen geen plekken voor die 
erosiegevoelig zijn
•   Overstromingsgevoeligheid: Op ca. 1km naar het zuiden is een mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied gelegen

(open) gerangschikte waterlopen Waterloop O1269 (Kokkelbeek) is geklasseerd als derde categorie
Waardevolle en zeer waardevolle gebieden op de biologische 
waarderingskaart (BWK)

Op de biologische waarderingskaart werd het Romain de Vidtspark gewaardeerd als 
biologisch waardevol, op ca. 300m van het plangebied. 

Archeologische zone Het gebouw van het Castrohof is geselecteerd als archelogisch onderzoeksgebied.
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In onderstaande paragrafen worden voor de relevante milieudisciplines in 
eerste instantie de elementen van de referentiesituatie beschreven. Op 
basis hiervan worden de mogelijke milieueffecten ingevolge het plan in beeld 
gebracht. Om aan te tonen dat de realisatie van het plan geen aanzienlijke 
negatieve milieueffecten genereert, wordt voor de relevante milieudisciplines 
een antwoord geformuleerd op volgende vragen:

•   In welke mate resulteert de wijziging van de feitelijke situatie in 
aanzienlijke negatieve effecten?
•   In welke mate resulteert de wijziging van de juridisch planologische 
situatie in aanzienlijk negatieve effecten?

Kaarten bij deze mer-screening, vindt u in de bijhorende kaartenbundel.

DISCIPLINES BODEM EN WATER

Relevante kaarten in bijlage:

•   bodemkaart - bodemtypes
•   watertoets mbt grondwaterstromingsgevoeligheid
•   watertoets mbt infiltratiegevoeligheid
•   watertoets mbt erosiegevoeligheid
•   watertoets mbt overstromingsgevoelige gebieden
•   zoneringsplan VMM
•   bodemkaart - oppervlaktewaterwingebieden

Beschrijving planologische/feitelijke referentiesituatie:

Bodem en drainage

De meest gevoelige bodems zijn diegene met drainageklassen f, g en i. In 
het zuidelijke gedeelte van het studiegebied bestaat de bodem uit vochtig 
antropogeen zand (drainageklasse b) en vochtig zand (drainageklasse d). Het 
noordelijke gedeelte van het studiegebied is voornamelijk bebouwd waardoor 
het bestaat uit een antropogene grond. Verder noordelijk zijn dezelfde 
grondsoorten te vinden dan in het zuidelijke deel.

Waterlopen en watertoetskaarten

Ten zuiden van het plangebied loopt onder de Monseigneur Stillemansstraat 
Waterloop O1269 (Kokkelbeek) langsheen de Monseigneur Stillemansstraat 
en de Kokkelbeekstraat, een geklasseerde waterloop van derde categorie met 
als waterloopbeheerder de stad Sint-Niklaas.

Volgens de watertoetskaarten is het studiegebied weinig gevoelig voor 
grondwaterstroming. Het volledige studiegebied en de omgeving wordt 
aangeduid als infiltratiegevoelig. Enkel de zones rond het station en de 
spoorwegen worden aangeduid als erosiegevoelig. De zones liggen 
op minstens 500 m van het plangebied. In een straal van 1km rond het 
plangebied bevinden zich geen mogelijks overstromingsgevoelige of effectief 
overstromingsgevoelige gebieden.

Zoneringsplan / Signaalgebieden

Het volledige plangebied is gesitueerd in centraal gebied. Er is reeds geruime 
tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering.

Er zijn geen signaalgebieden aanwezig in het plangebied.

(Oppervlakte)waterwingebieden

Er bevinden zich geen waterwingebieden binnen het studiegebied. Het 
studiegebied is niet gelegen in of nabij een beschermingszone voor 
grondwaterwinning.

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische en feitelijke 
referentiesituatie:

Met betrekking tot de discipline bodem en water kan worden gesteld dat de 
effecten ten opzichte van de planologische en feitelijke referentiesituatie 
dezelfde zijn. 

Waterloop

O.a. volgende wetgeving m.b.t. de waterlopen van  toepassing op het gebied in 
de onmiddellijke omgeving van waterloop O1269 :  

de Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 17 § 1, 2 en 3 
dat stelt dat aangelanden van de waterlopen verplicht zijn, zonder recht  op 
schadevergoeding binnen een strook van 5 m :  

•   doorgang te verlenen aan de waterloopbeheerder  
•   op hun eigendommen de maai- en ruimingsspecie te aanvaarden  
afkomstig uit de waterloop, voor zover deze producten niet  schadelijk 
zijn voor het milieu  
•   werktuigen en materialen nodig voor het uitvoeren van werken  aan 
de waterloop te laten plaatsen  

de Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 12 dat stelt  dat 
inrichtingswerken, of andere werken aan, over of onder de  gerangschikte 
waterloop maar mogen uitgevoerd worden na machtiging  van de 
waterbeheerder  

het Decreet integraal waterbeleid titel I van 18-06-2003 dat in art. 1.3.2.2, 4° 
stelt dat er geen nieuwe bovengrondse constructies mogen worden  opgericht 
binnen 5 m landinwaarts van de bovenste rand van het talud  van een 
oppervlaktewaterlichaam. 

Binnen het RUP worden geen extra gebiedsgerichte maatregelen boven op de 
geldende verordening genomen bij realisatie van  verharde oppervlaktes van 
meer dan 1000 m². Gezien er geen overstromingsgevoelige gebieden aanwezig 
zijn en gezien de grote oppervlakte vergroening die het plein zal verwezenlijken. 
Op projectniveau zal wel bekeken worden of er projectspecifieke acties 
ondernomen kunnen worden.

MILIEUBEOORDELING
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Bodem en drainage

Het plangebied heeft een stedelijke verharde context, de bestaande bodem is 
niet gevoelig, de verhardingsgraad zal eerder verlagen door het streven van 
het RUP naar een ‘groen plein’.  

Oppervlakte- en grondwaterkwaliteit

Gezien het project gelegen is buiten een oppervlaktewaterwingebied valt er 
geen invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit te verwachten.

Grondwater- en oppervlaktewaterkwantiteit

De plaatsing van ondergrondse funderingen en ondergrondse 
parkeerplaatsen zal slechts tijdelijk een invloed hebben op de grond- en 
oppervlaktewaterkwantiteit. Doordat de bestaande oppervlakte nagenoeg 
volledig verhard is, zal het nieuwe project, die een groene pleininrichting 
vooropgesteld eerder een positief effect hebben op de grondwaterkwantiteit 
door een hogere infiltratiemogelijkheid van het hemelwater. Het waterbergend 
vermogen zal verbeteren door de aanleg van grotere groenpartijen die 
infiltratie gevoelig vertragen.

Conclusie:

Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat de impact 
van het plan eerder positief kan worden beoordeeld. De planopties hebben 
beperkt positieve effecten ten opzichte van de juridisch- planologische, en ten 
opzichte van de feitelijke situatie.

DISCIPLINES FAUNA EN FLORA

Relevante kaarten in bijlage:

•   Biologische waarderingskaart;
•   Ecosysteemkwetsbaarheid;
•   Natura 2000;
•   Vlaams ecologisch netwerk
•   Natura 2000 habitat en boswijze

Beschrijving planologische/feitelijke referentiesituatie:

Biologische waardering

Het gehele plangebied wordt gekarteerd als minder biologisch waardevol.

Andere

Er bevinden zich geen Ramsargebieden, habitat- of vogelrichtlijngebieden, 
VEN-gebieden, erkende natuurreservaten of ecologische gebieden in het 
studiegebied of zijn onmiddellijke omgeving.

Ecosysteemkwetsbaarheid

Volgens de ecosysteemkwetsbaarheidkaarten is het studiegebied

•    niet kwetsbaar voor ecotoopverlies, verdrogingeutrofiëring en 
verzuring

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische referentiesituatie:

Met betrekking tot de discipline fauna en flora kan worden gesteld dat de 
effecten ten opzichte van de planologische referentiesituatie eerder positief 
zijn. Daar waar het BPA een bijna volledige verharde publieke ruimte toelaat, 
wordt in het RUP een groene pleininrichting vooropgesteld voor het grootste 
deel van het plangebied.

Bovendien worden de bestaande hoogstambomen in het RUP grotendeels 
bestendigd.

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de feitelijke referentiesituatie.

Met betrekking tot de discipline fauna en flora kan worden gesteld dat de 
effecten ten opzichte van de feitelijke referentiesituatie eerder positief zijn. 
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De huidige inrichting is bijna volledig verhard, enkel ter hoogte van Castrohof 
is een groene inrichting aanwezig, zij het met lage waarde.

In het RUP wordt een groene pleininrichting vooropgesteld voor het centrale 
publieke deel van het plangebied. 

Bovendien worden de bestaande hoogstambomen in het RUP grotendeels 
bestendigd.

Conclusie

Ten opzichte van de juridisch-planologische situatie alsook de feitelijke situatie 
zullen de effecten van het voorgenomen plan op de discipline fauna en flora 
eerder positief zijn. 

DISCIPLINES LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

Relevante kaarten in bijlage:

•   Onroerend erfgoed inventarissen
•   Archeologie
•   Onroerend erfgoed beschermingen
•   Atlas der buurtwegen

Beschrijving planologische/feitelijke referentiesituatie

Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten, monumenten

Het Castrohof (ook  Exaerdekenshof genoemd) is beschermd als monument 
omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke waarde en 
historische waarde. Het Castrohof dateert van tweede helft 17e eeuw.

Een deel van het Monseigneur Stillemansstraat en woningen in deze 
straat wordt beschermd als stads- of dorpsgezicht volgens ministrieel 
beschermingsbesluit dd. 4-2-2002. Het algemeen belang gevormd door de 
historische waarde van het stadsgezicht van de Mgr.Stillemansstraat wordt 
omschreven als typisch element in de stadsuitbreiding van de jaren 1930 in 
Sint-Niklaas.

Ankerplaats

Geen

Inventaris bouwkundig erfgoed

De beschermde monumenten zijn ook vastgesteld als bouwkundig erfgoed.

Archeologisch erfgoed

Het gebouw van het Castrohof is geselecteerd als archeologisch 
onderzoeksgebied volgens CAI. Vooronderzoek in de omgeving van de site 
is aangewezen.

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische referentiesituatie:

Landschap

Het RUP stelt een nieuwe bestemming voorop van het openbaar domein als 
groen plein, hetgeen veel beter aansluit aan de historische inrichting als ‘hof’. 
Toelichtend wordt ook aangevuld dat de integratie van een verwijzing naar de 
oorspronkelijke waterloop in het ontwerp wordt vooropgesteld.
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Beschermde delen

Het planvoornemen benoemd de beschermde delen binnen het plangebied, 
waardoor de bescherming ook in het RUP zichtbaar wordt gemaakt. Het RUP 
wordt afgestemd op de in opmaak zijnde beheersvisie voor het erfgoed in de Mgr. 
Stillemansstraat. Hierbij worden geen effectieve restricties opgenomen, gezien 
de opname voldoende bescherming biedt. Op huidige bestemmingsplannen is 
een dergelijke benoeming niet aanwezig.

Archeologie

Gezien de geschiedenis van het gebied, gezien ook het aanwezige erfgoed, 
is het van groot  belang om oog te hebben voor het archeologisch erfgoed. 
Er wordt dan ook in het RUP aangegeven dat bij geplande grondwerken 
in het studiegebied de vigerende wetgeving van kracht is, met name het 
onroerenderfgoeddecreet (juli 2013). 

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de feitelijke referentiesituatie.

Landschap

Het RUP stelt een nieuwe inrichting voorop van het openbaar domein als 
groen plein, hetgeen veel beter aansluit aan de historische inrichting als ‘hof’. 
Toelichtend wordt ook aangevuld dat de integratie van een verwijzing naar de 
oorspronkelijke waterloop in het ontwerp wordt vooropgesteld.

Beschermde delen

Het planvoornemen benoemd de beschermde delen binnen het plangebied, 
waardoor de bescherming ook in het RUP zichtbaar wordt gemaakt en het 
behoud vooropstaat.  Het RUP wordt afgestemd op de beheersvisie voor het 
erfgoed in de Mgr. Stillemansstraat. Bovendien heeft Sint-Niklaas zijn eigen 
dienst erfgoed, die bij elke bouwaanvraag omtrent dit erfgoed, deskundig zal 
adviseren. 

 Archeologie

Gezien de geschiedenis van het gebied, gezien ook het aanwezige erfgoed, 
is het van groot belang om oog te hebben voor het archeologisch erfgoed. 
Er wordt dan ook in het RUP aangegeven dat bij geplande grondwerken 
in het studiegebied de vigerende wetgeving van kracht is, met name het 
onroerenderfgoeddecreet (juli 2013). 

Conclusie

Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat de impact van het 
plan ,indien rekening houdend met de vigerende wetgeving, eerder positief van 
aard zal zijn.  Door het duidelijk benoemen van de beschermde delen en het 
opwaarderen van de openbare ruimte met link naar de historische inrichting, zal 
het erfgoed beter tot zijn recht komen.
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DISCIPLINE MENS, SOCIO-ORGANISATORISCHE ASPECTEN EN 
MENSVEILIGHEID

Relevante kaarten in bijlage:

•   Externe mensveiligheid;
•   Plannen van aanleg en ruimtelijke plannen

Relevante link naar toelichtingsnota

•   Bespreking huidig geldende bestemmingsplannen

Beschrijving planologische referentiesituatie

Ruimtelijke ordening/ruimtegebruik:

De bestaande bestemmingsplannen vormen voor het grootste gedeelte 
een weergave van de feitelijke situatie. Het BPA evolueerde mee met 
de inrichting van het gebied. Het RUP werd specifiek opgemaakt i.f.v. 
beperkte aanpassingen aan de bibliotheek. Het betreffen stedelijke 
bestemmingsplannen met stedelijke voorschriften in een stedelijke context.

Stiltegebieden

Het plangebied bevindt zich niet in een stiltegebied

Beschrijving feitelijke referentiesituatie

Ruimtegebruik

•    Landbouw: Het studiegebied ligt in het centrum van Sint-Niklaas 
en dus niet in (herbevestigd) agrarisch gebied.

•    Het betreft een stedelijk gebied met een groot aandeel woningen, 
voornamelijk aaneengesloten bebouwing of meergezinswoningen.

•    Voorzieningen: Er bevinden zich meerdere stedelijke 
functies, waaronder een bibliotheek, een supermarkt, enkele 
dienstenfuncties, handels- en horecazaken,..

Externe mensveiligheid

Binnen het studiegebied zijn geen seveso-inrichtingen aanwezig. Het 
studiegebied vormt ook geen aandachtsgebied dat in het kader van de risico’s 
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn bijzondere 
aandacht geniet. Er zijn ook geen Seveso-inrichtingen binnen een straal van 
2 km gelegen waardoor het risico op dergelijke ongevallen heel beperkt tot 
onbestaande is.

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische en feitelijke 
referentiesituatie.

De beoordeling ten opzichte van de feitelijke situatie is gelijkwaardig aan de 
beoordeling ten opzichte van de planologische toestand. De planologisch 
en feitelijke referentiesitutatie hangen heel hard samen, gezien de aard van 
huidig geldende bestemmingsplannen (BPA ter uitvoering van de zone en 
RUP ter correctie van de zone voor de bibliotheek) Planologische wordt altijd 
net iets meer toegelaten dan de uiteindelijke feitelijke toestand.

Ruimtelijke ordening/ruimtegebruik: 

Het RUP geeft duidelijke ambities weer ter opwaardering van de plek:

•    een opwaardering van de openbare ruimte als groenplein.
•    Twee belangrijke centrumfuncties met een duidelijke relatie tot het 

groenplein.
•    Een locatiewissel van deze belangrijke centrumfuncties bibliotheek 

en supermarkt i.f.v. optimalisatie van functies.
•    Duidelijke randvoorwaarden i.f.v. beperken van toegankelijkheid 

voor gemotoriseerd verkeer en verhogen van toegankelijkheid 
voor fietsers en voetgangers.

•    Verruiming van de bestemmingszones en actualisatie van de 
voorschriften t.o.v. het verouderde BPA.

•   Relatie tussen plein en omliggende bebouwing verhogen.

Het gebied ligt in een stedelijk gebied, in de onmiddellijke nabijheid van het 
centrum en van een openbaar vervoersknooppunt. 

De ambities van dit RUP, passen volledig binnen de opzet van het huidig 
beleid, zoals vertaald in beleidsplan ruimte Vlaanderen:

•   Intensivering van de bebouwde ruimte.
•    Tegengaan van de verstening door stedelijke parken,  groen,...
•   Verweven van functies.

Conclusies

Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat het beoogde 
ruimtegebruik eerder positieve invloed heeft op de omgeving. Inzake mens-
socio-organisatorische aspecten en mensveiligheid zijn er als gevolg van het 
plan geen aanzienlijk negatieve effecten te verwachten.
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DISCIPLINE MOBILITEIT

Relevante kaarten in bijlage:

•   Wegenis;
•   De Lijn haltes en reisweg;
•   Fietsroutes

Beschrijving feitelijke referentiesituatie:

Het studiegebied betreft het Hendrik Heymanplein met publiek gebruik en 
hiermee gekoppelde wegenis en de Castrodreef. De Nieuwstraat, Grote Markt, 
Mgr Stillemansstraat, Kokkelbeekstraat en Hoveniersstraat grenzen aan het 
studiegebied. 

Er is momenteel een bushalte centraal op het plein, ter hoogte van de 
aansluiting met de Castrodreef. 

De Lijn bedient het Hendrik Heymanplein momenteel met volgende lijnen:

•    Lijn 1: tussen Waasland Shopping center en Clementwijk
•    Lijn 3: tussen Nieuwkerken - Ster -Hoge Bokstraat

In het goedgekeurd openbaarvervoerplan (opgemaakt binnen de Vervoerregio 
Waasland) zijn er geen buslijnen of bushaltes meer voorzien op het Hendrik 
Heymanplein vanaf 1/1/2022. De op- en afstapplaats voor reizigers met 
bestemming Hendrik Heymanplein wordt de Grote Markt.

Ter hoogte van de Grote Markt wordt een belangrijk knooppunt gevormt van de 
lijnen 1,3,4,21,22,23,27,31,41,42,43,44,81,82,91,92,93,95,97 en 98. 

Het treinstation is gelegen op ca. 1km van het plangebied.

De Grote Markt maakt ook deel uit van het functioneel fietsnetwerk, het 
studiegebied zelf niet.

Het Hendrik Heymanplein heeft momenteel vooral een functie als parkeerplein 
met een sterke koppeling van de parking aan de supermarkt. 

Er zijn momenteel 167 parkeerplaatsen op het Hendrik Heymanplein en 38 
parkeerplaatsen ter hoogte van het Castrohof. De mutualiteit beschikt over 
een parkeergebouw met ca. 136 parkeerplaatsen, de parking achter het ACV 
gebouw heeft een capaciteit van 64 parkeerplaatsen deels bovengronds en 
deels ondergronds. Achter de bibliotheek is een parking van 39 parkeerplaatsen 
gelegen i.f.v. de bankkantoren.

In functie van de conceptstudie werden tellingen uitgevoerd en een enquete 
opgemaakt, met volgende conclusies:

•    Ondanks het kortparkeerstatuut van het Hendrik Heymanplein, is er 
nog behoorlijk wat langparkeren (avond en zondag gratis parking), 

met een gemiddelde van 19 en piek van 31 langparkeerders tijdens 
avonduren en zondag. 

•    36% van de parkeerders parkeren op deze parking i.f.v. een bezoek 
van de supermarkt. 

•   14% i.f.v. kleine handelaars
•   5% i.f.v. bib
•   13% voor mutualiteit,...
•   32% heeft geen directe link tot de site.
•    Het parkeren t.h.v. Castrohof is onderbenut met gemiddeld 8-tal 

parkeerplaatsen voor bewoners.

De huidige bibliotheek heeft twee ondergrondse bouwlagen die zijn ontworpen 
als parkeergarage, maar op heden in gebruik zijn voor het stadsarchief.

Er bevinden zich binnen het plangebied al een aantal vrijstaande 
fietsenstallingen gekoppeld aan de verschillende functies in het gebied.

Beschrijving planologische referentiesituatie

De bestaande bestemmingsplannen vormen voor het grootste gedeelte een 
weergave van de feitelijke situatie. 

Er worden (behalve verwijzingen naar bestaande wetgeving) geen concrete 
afspraken opgelegd naar parkeren. 

Het is wel  nuttig i.f.v. de bespreking van het onderdeel mobiliteit wel een zicht 
te hebben op enkele cijfers die in de bestaande bestemmingsplannen worden 
vastgelegd:

•    Huidig RUP Heymanplein laat max. 7500m² bvo bebouwing  toe 
in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen (aan hand van een 
V/T van 2,5)

•    Huidig geldend BPA laat max. ca. 3250m² bvo supermarkt toe (aan 
hand van een V/T van 1)

•    Huidig geldend BPA laat een V/T van 3 toe in de zone voor openbaar 
nut (mutualiteit,...). De zone voor openbaar nut heeft in het BPA een 
oppervlakte van ca. 9500m².

Het RUP zorgt voor een verplichte knip van het gemotoriseerd verkeer ter 
hoogte van het Hendrik Heymanplein. Het gedane mobiliteitsonderzoek met 
microsimulaties in bijlage bij dit RUP wijst uit dat er zich zowel in de bestaande 
toestand en de referentietoestand als in een situatie met extra verkeersgeneratie 
ten gevolge van de ontwikkelingen zoals voorzien in het RUP ter hoogte van 
de beoogde supermarkt, geen significante doorstromingsproblemen blijken 
voor te doen. De verliestijden en wachtrijlengtes blijven doorheen de varianten 
steeds perfect normaal en acceptabel. Er zal dus op het kruispunt Grote Markt 
x Parklaan x Hendrik Heymanplein zelden of nooit een voertuig lang moeten 
wachten.

Algemene beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische en feitelijke 
referentiesituatie.
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De beoordeling ten opzichte van de feitelijke situatie is gelijkwaardig aan de 
beoordeling ten opzichte van de planologische toestand. De planologische en 
feitelijke referentiesitutatie hangen heel hard samen, gezien de aard van huidig 
geldende bestemmingsplannen (BPA ter uitvoering van de zone en RUP ter 
correctie van de zone voor de bibliotheek) Planologische wordt altijd net iets 
meer toegelaten dan de uiteindelijke feitelijke toestand. 

Uitgangspunt van het RUP is dat er in de toekomst geen verbinding voor 
gemotoriseerd meer mogelijk is over het Hendrik Heymanplein tussen de 
Hoveniersstraat en de Grote markt enerzijds en de  Castrodreef en de Grote 
markt anderzijds.  Er zijn voldoende omleidingsmogelijkheden die op een groter 
schaalniveau een meer verbindende functie hebben. 

Een verbinding tussen de Castrodreef en de Hoveniersstraat enerzijds en de 
Grote Markt en de Monseigneur Stillemansstraat anderzijds blijft wel mogelijk. 
Deze mogelijkheid wordt ook ingetekend op het grafisch plan.

Het gedane mobiliteitsonderzoek met microsimulaties in bijlage bij dit RUP wijst 
uit dat er zich zowel in de bestaande toestand en de referentietoestand als in 
een situatie met extra verkeersgeneratie ten gevolge van de ontwikkelingen 
zoals voorzien in het RUP ter hoogte van de beoogde supermarkt, geen 
significante doorstromingsproblemen blijken voor te doen. De verliestijden 
en wachtrijlengtes blijven doorheen de varianten steeds perfect normaal en 
acceptabel. Er zal dus op het kruispunt Grote Markt x Parklaan x Hendrik 
Heymanplein zelden of nooit een voertuig lang moeten wachten.

Er worden in het onderzoek ook enkele aanbevelingen opgenomen die 
kunnen worden toegepast op projectniveau en die worden opgenomen in de 
scopingnota van het RUP:

Gezien er slechts één enkele in- en uitrit voorzien wordt, moet voorzichtigheid 
geboden worden en wordt de ruimte op projectniveau best zeker in detail 
bekeken in functie van draaicirkels. De vrije ruimte voor voetgangers en fietsers 
mag hierbij niet in het gedrang komen, gezien de sterke voetgangerslink Grote 
Markt – Hendrik Heymanplein. Indien mogelijk kan voorzien worden in een 
tweede uitgang bij calamiteiten.

Het is aangewezen beleidsmatig in te spelen op de vervoerswijzekeuze van 
inwoners, werknemers en bezoekers van de site om een duurzame modal 
split te bekomen. Enkele mobiliteitsmanagementmaatregelen zijn hiervoor 
aangewezen:

• Ruime, overdekte en bewaakte fietsenstallingen voor verschillende fietstypes 
(standaard fietsen, bakfietsen, elektrische fietsen, racefietsen) 

• een systeem van autodelen waardoor minder autobezit en dus minder 
parkeerplaatsen noodzakelijk zijn.

De verschillende kantoordiensten en de supermarkt kunnen voor hun 
werknemers (via een bedrijfsvervoerplan) alternatieven op maat voorstellen. Zo 
kunnen duurzame verplaatsingen met de fiets, openbaar vervoer of carpoolen 
gepromoot en beloond worden (bvb. door middel van fietsvergoeding, het 
aanbieden van (elektrische) bedrijfsfietsen, terugbetaling van het abonnement 
van De Lijn, het voorzien van douches voor werknemers die met de fiets 

komen,…). 

Laden en lossen wordt best georganiseerd buiten de spitsen, met 
venstertijden. Daarenboven dienen, omwille van de beperkte ruimte en het 
risico op dodehoekongevallen, de zones waar vrachtwagens achteruit moeten 
maneuvreren absoluut gescheiden worden van looproutes voor voetgangers.

Het gebied zal wel goed en veilig doorwaadbaar blijven voor voetgangers en 
fietsers. Ook zullen overdekte fietsenstallingen op het plein worden voorzien 
om deze ambitie ruimtelijk te versterken.

Het RUP moet zorgen voor een metamorfose van een verhard parkeerplein, 
naar een groen plein d.m.v. opleggen van maximale verhardingspercentages, 
groenpercentages. De bestaande parkeerplaatsen zullen dan ook voor een 
groot deel moeten verdwijnen uit het straatbeeld.

Tegelijk zorgt het RUP ervoor dat de functies bibliotheek en supermarkt 
van locatie dienen te wisselen. Ze worden opgenomen in twee duidelijke 
projectzones.  Hierdoor zal de supermarkt, die toch een grotere mobiliteitstrekker 
is, aan de rand van het nieuwe plein ingericht worden in plaats van midden op 
het plein. Op beide sites worden hierbij ook andere functies toegelaten, zoals 
vb. wonen.

De totale toegelaten bruto vloeroppervlakte bebouwing in deze twee zones 
stijgt beperkt t.o.v. de mogelijkheden volgens huidige bestemmingsplannen. 
Het RUP laat in beide projectzones een bruto vloeroppervlakte van 7500m² 
toe, eenzelfde toelaatbare oppervlakte dan geldig in RUP Heymanplein, maar 
een verhoging t.o.v. de zone van de supermarkt in het BPA. Hierbij dient echter 
gesteld te worden dat de projectzone ook ruimer is, waardoor een exacte 
vergelijking niet mag gemaakt worden. Gezien de grootte van de zone (ca. 
4900m²) kan gesteld worden dat het om een V/T van ca. 1,5 gaat, hetgeen 
slechts een beperkte verhoging is t.o.v. de V/T = 1 uit het BPA.

Er worden specifiek i.f.v. de inrichting van de projectzone met de supermarkt 
volgende randvoorwaarden gesteld:

•    Daar waar het BPA een bvo van 3250m² i.f.v. supermarkt toelaat, 
wordt dit in het RUP beperkt tot 2000m² bvo. 

•    Belevering van de supermarkt en toegang tot de (ondergrondse) 
parking dient ten noorden of ten oosten van het gebouw te gebeuren 
en mag niet ingericht worden ter hoogte van het groenplein.

•    De supermarkt moet voorzien in zijn eigen parkeerplaatsen. Het 
kencijfer wordt toelichtend meegegeven.

Dit geldt ook voor de bijkomende woongelegenheden of andere functies. 
Geenszins mag de parkeervraag van deze functies op het openbaar 
domein afgewend worden. De nood aan publieke parkeerplaatsen op het 
plein zal hierdoor drastisch verlagen. Bij het voorzien van enkele publieke 
parkeerplaatsen, starten we bij het feit dat de huidige supermarktparking ook 
andere gebruikers heeft. Met het RUP willen we ook deze gebruikers in de 
toekomst blijven bedienen in de openbare ruimte, al dan niet ondergronds. 
Momenteel worden volgens de conceptstudie 74 parkeerplaatsen (zowel thv 
Hendrik Heymanplein als Castrohof) gebruikt door bezoekers van de kleine 
handelaars, de bibliotheek en de kantoordiensten.  Deze parkeerplaatsen 
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dienen op openbaar domein geclusterd te worden, de conceptnota voorziet 
deze t.h.v. Castrohof en t.h.v. de ontsluitingsweg naar Grote Markt en 
Monseigneur Stillemansstraat.

We leggen dan ook in het RUP op dat er minimum 74 parkeerplaatsen 
aanwezig moeten zijn, die publiek toegankelijk zijn en die niet mogen mee 
geteld worden bij de parkeervraag van de supermarkt of eventuele nieuwe 
woongelegenheden.

Bij de andere specifieke zones (huidige gebouwen mutualiteit, ...) zal 
opgelegd worden dat steeds aangetoond moet worden dat het parkeerverhaal 
en mobiliteitsverhaal sluitend is. Er wordt dan gevraagd om telkens een 
inrichtingsplan toe te voegen bij vergunningsaanvragen in deze zone met hierin 
een mobiliteitsluik.

Het zou nuttig zijn om de parkings ter hoogte van de huidige bibliotheek en 
kantoorgebouwen te koppelen met elkaar en met de nieuwe parking die zal 
worden voorzien voor de supermarkt. Dit is echter gezien de eigendomstoestand 
(nog) niet afdwingbaar. 

Wel wordt voorzien in een nieuwe gezamenlijke toegang net ten oosten van 
de huidige bibliotheek. Indien deze toegang wordt verwezenlijkt, laat het RUP 
geen toegang voor gemotoriseerd verkeer meer toe ter hoogte van de huidige 
toegang tot de parking van ACV.

Het RUP wordt zo opgesteld dat er een overgang mogelijk is tussen de huidige 
situatie en de beoogde situatie.

Conclusie

Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat de impact 
van het plan enkele zeer concrete wijzigingen met zich meebrengt in het 
mobiliteitsnetwerk in en rondom het plangebied. Geen doorgang voor 
gemotoriseerd verkeer gecombineerd met het beperken van bovengrondse 
parkeerplaatsen op openbaar domein en het voorzien van de toegang tot 
de ondergrondse parking voor de supermarkt aan de oostrand van het plein 
zorgen voor een afname van gemotoriseerd verkeer op het plein. De impact 
voor voetganger en fietser zal dus positief zijn. Het mobiliteitsonderzoek wijst 
uit dat het RUP ook geen doorstromingsproblemen zal genereren en dat de 
impact voor gemotoriseerd verkeer door het voorzien van voldoende (kort)
parkeerplaatsen en het behouden van de verbinding tussen de Castrodreef en 
de Hovenierstraat beperkt  zal blijven. Dit laatste  werd ook eerder bevestigd in 
de conceptstudie die aan de basis van dit RUP ligt.



Het onderstaande hoofdstuk geeft enkele technische bepalingen weer, zoals 
de watertoets en RVR-toets. Later wordt ook de ruimtebalans, op te heffen 
voorschriften en planbaten/planschade toegevoegd. 
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5.1. Watertoets

ALGEMEEN KADER

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal waterbeleid (Belgisch 
Staatsblad, 14 november 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde 
verplichtingen op die de watertoets worden genoemd.

Artikel 8 van dat decreet luidt:

“Art.8, hoofdstuk 1. De overheid die over een vergunning, een plan of 
programma moet beslissen, draagt er zorg voor, door het weigeren van de 
vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan 
wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het 
plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt 
beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld 
of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de 
vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.”

Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: “ieder betekenisvol nadelig 
effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van 
watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een 
menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid 
van de mens en de veiligheid van vergunde of vergund geachte woningen 
en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op duurzaam 
gebruik van water door de mens, op de flora, de fauna, de bodem, de licht, 
het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de 
samenhang tussen een of meerdere van deze elementen.”

Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van het 
uitvoeringsbesluit over de watertoets definitief goed. Het besluit geeft de 
lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten 
afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het besluit, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2003 (nr. 350, p. 
58326) trad in werking op 1 november 2006. Op 9 november 2011 heeft de 
Vlaamse Regering het watertoetsbesluit gewijzigd. Een belangrijke wijziging 
is dat de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden vervangen is door 
een nieuwe kaart waar meer gebieden in zijn opgenomen. Vanaf 1 maart 2012 
moet de watertoets gebaseerd worden op deze kaart.

TOEPASSING OP HET PLANGEBIED

Waterlopen

Ten zuiden van het plangebied loopt onder de Monseigneur Stillemansstraat 
Waterloop O1269 (Kokkelbeek) langsheen de Monseigneur Stillemansstraat 
en de Kokkelbeekstraat, een geklasseerd waterloop van derde categorie met 
als waterloopbeheerder de stad Sint-Niklaas.

O.a. volgende wetgeving m.b.t. de waterlopen van  toepassing :  

•   de Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 17 § 1, 2 en 
3 dat stelt dat aangelanden van de waterlopen verplicht zijn, zonder recht  op 
schadevergoeding binnen een strook van 5 m:  

•   doorgang te verlenen aan de waterloopbeheerder  
•   op hun eigendommen de maai- en ruimingsspecie te aanvaarden  
afkomstig uit de waterloop, voor zover deze producten niet  schadelijk 
zijn voor het milieu  
•   werktuigen en materialen nodig voor het uitvoeren van werken  
aan de waterloop te laten plaatsen  

•   de Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 12 dat 
stelt  dat inrichtingswerken, of andere werken aan, over of onder de  
gerangschikte waterloop maar mogen uitgevoerd worden na machtiging  van 
de waterbeheerder  
•   het Decreet integraal waterbeleid titel I van 18-06-2003 dat in art. 1.3.2.2, 
4° stelt dat er geen nieuwe bovengrondse constructies mogen worden  
opgericht binnen 5 m landinwaarts van de bovenste rand van het talud  van 
een oppervlaktewaterlichaam 

Watertoetskaarten

Volgens de watertoetskaarten is het studiegebied weinig gevoelig voor 
grondwaterstroming. Het gebied is dan ook volledig infiltratiegevoelig.

In het centrum van Sint-Niklaas en dus ook in het plangebied en zijn omgeving 
zijn geen overstromingsgevoelige gebieden aanwezig.

Waterwingebieden

Er bevinden zich geen waterwingebieden binnen het studiegebied. Het 
studiegebied is niet gelegen in of nabij een beschermingszone voor 
grondwaterwinning.

Signaalgebied

Er bevinden zich geen signaalgebieden binnen het studiegebied. 

Zoneringsplan

De gebouwen binnen het plangebied maken deel uit van centraal gebied en 
zijn aangesloten aan de riolering.
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De RVR-toets is een middel om na te gaan of de geplande ruimtelijke 
ontwikkelingen een invloed hebben op de risico’s en mogelijke gevolgen van 
een zwaar ongeval in een Seveso-inrichting, enerzijds omwille van de ligging 
van het plangebied, anderzijds omwille van de geplande ontwikkelingen in het 
plangebied.

Uit de resultaten van de RVR-toets voor het voorliggend plangebied blijkt 
dat er zich één of meerdere bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het 
plangebied bevinden. Het gaat meer bepaald om het bedrijf ‘Anorel’ en 
’Fujifilm Belgium’, beiden gelegen op ongeveer 1800m van het plangebied.

De startnota werd voorgelegd aan de dienst veiligheidsrapportage voor 
advies.  Het Team Externe Veiligheid verwacht geen aanzienlijke effecten 
op het vlak van de externe veiligheid en beslist daarom in zijn advies dat 
bij het RUP ‘Hendrik Heymanplein’ geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet 
opgemaakt worden. 

Het advies wordt hierbij toegevoegd aan deze nota.

5.2. RVR Toets
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Afdeling Gebiedsontwikkeling, 
Omgevingsplanning en -Projecten 
Team Externe Veiligheid 
Koning Albert II-laan 20 bus 8  
1000 BRUSSEL 
T  02 553 03 55 
seveso@vlaanderen.be 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 
  RVR-AV-1122 / 
vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 
kathleen.derbaix@vlaanderen.be 02 553 74 86 06/11/2019 
 

Betreft: Advies over het gem RUP “Hendrik Heymanplein” te Sint Niklaas. 

Geachte, 
 
Met betrekking tot het in rubriek vermelde onderwerp vindt u hierbij het advies van het Team Externe 
Veiligheid van mijn directie.  
 
Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn1 moet in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening gehouden 
worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen Seveso-
inrichtingen2 enerzijds en aandachtsgebieden3 anderzijds. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door het 
houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op wijzigingen van bestaande Seveso-
inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond bestaande Seveso-inrichtingen. 
 
Het advies van het Team Externe Veiligheid heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid 
zoals bedoeld in de Seveso-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van Seveso-
inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die 
inrichtingen. 
 

                                              
1 Europese Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 
2 Dit zijn inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het toepassingsgebied van de Seveso-
richtlijn.  
3 Zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage. 

Ter attentie van de initiatiefnemer  
van het RUP 
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Om een inschatting te maken van het aspect externe mensveiligheid, dient voorliggende RUP afgetoetst 
aan de criteria die werden opgenomen onder de vorm van een beslissingsdiagram in bijlage bij het besluit 
van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage. 
 
Het Team Externe Veiligheid stelt vast dat het aspect ‘externe veiligheid’ behandeld werd in de startnota, 
maar dat het officiële advies van Team Externe Veiligheid nog ontbrak.  Hieronder volgt dit advies. 
 
Hieronder vat het Team Externe Veiligheid de resultaten en de conclusie van zijn onderzoek samen. Hij 
gaat daarbij uit van volgende elementen uit de startnota: 

• Het voorgenomen plan vormt geen kader voor de ontwikkeling van Seveso-inrichtingen. 
• Het voorgenomen plan staat het oprichten van Seveso-inrichtingen niet toe. 

 
Het plangebied omvat aandachtsgebied (zoasl gedefinieerd in [BVR RVR]).  
 
Het plangebied is gelegen op de rand van de consultatiezone4 van drie lage drempel Seveso-inrichtingen 
(Fuji Film Belgium, Vitafor en Suez Recyper).  
 

Het Team Externe Veiligheid heeft voldoende zicht op het externe mensrisicobeeld van deze Seveso-
inrichtingen om te besluiten dat het plan te verzoenen is met de aanwezigheid van deze inrichtingen. 

 
Het Team Externe Veiligheid verwacht dus ggeeeenn  aaaannzziieennlliijjkkee  eeffffeecctteenn  oopp  hheett  vvllaakk  vvaann  ddee  eexxtteerrnnee  vveeiilliigghheeiidd
en beslist daarom dat bij het RUP ‘Hendrik Heymanplein’ ggeeeenn  rruuiimmtteelliijjkk  vveeiilliigghheeiiddssrraappppoorrtt moet 
opgemaakt worden. 
Het Team Externe Veiligheid vraagt in het algemeen om het aspect externe veiligheid verder mee te 
nemen in het planproces (d.i. te vermelden in de diverse nota’s die het proces genereert), en in het 
bijzonder om zijn advies te integreren in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Lina Grooten 
Directiemanager Directie Gebiedsontwikkeling 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) 

                                              
4 Een consultatiezone is een door het Team Externe Veiligheid vastgelegde zone rond een Seveso-inrichting, en dit op 
basis van de kennis van de externe effecten en het externe mensrisico van die Seveso-inrichting (zie ook [BVR RVR]). 
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1 Inleiding 
 
Het doel van deze mobiliteitstoets is een eerste, globaal beeld te verkrijgen van de omvang van 
het project en de te verwachten mobiliteitsconsequenties.  
 
De zone die deel uitmaakt van deze studie betreft enkel de supermarkt, ING, ACV en de 
woningen in deze zone (aangeduid door middel van de gele kader). 
Deze zone wordt ontsloten langs een nieuwe weg, die aantakt op de (bestaande) wegenis van 
het Hendrik Heymanplein. Doel van het onderzoek is een inschatting maken van de te 
verwachten verkeerseffecten door de verkeersgeneratie van de ontwikkeling binnen deze zone 
op de omliggende wegenis in termen van verkeersleefbaarheid, verkeersveiligheid en 
doorstroming, gebaseerd op beschikbare data.  
 

 
Figuur 1: Afbakening onderzoekzone (bron foto: RUP H. Heymanplein) 

Om de effecten van de projectzone in kaart te brengen wordt het mobiliteitsprofiel geschetst op 
mesoniveau en microniveau.  
 
Belangrijke aspecten zijn:  

• Voetgangersvoorzieningen: de aanwezigheid van voetgangersroutes, trage wegen en 
voetpaden en een beschrijving van de kwaliteit ervan;  

• Fietsvoorzieningen: de aanwezigheid van functionele en recreatieve fietsroutes en 
fietspaden en een beschrijving van de kwaliteit ervan;  

• Openbaar-vervoervoorzieningen: ligging t.o.v. dichtstbijzijnde treinstation en bus- of 
tramhaltes, aantal bedieningen per uur en de opsomming van de lijnen en verbindings-
mogelijkheden, kwaliteit van de halte-accommodatie;  

• Voorzieningen autoverkeer: categorisering van het omliggende wegennet en opsomming 
van de belangrijkste toevoerwegen. 
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Tevens wordt gekeken waar de directe toegangen zijn tot de site voor langzaam verkeer,  
autoverkeer en vrachtwagenverkeer. Tevens wordt het aantal parkeerplaatsen, laad- en 
losplaatsen en het aantal fietsenstallingen weergegeven. Ook de looplijnen naar en op de site 
dienen te worden beschreven. 
 
Omdat deze info reeds uitgebreid beschikbaar en beschreven is, verwijst deze beknopte 
mobiliteitstoets integraal naar het RUP.  
 

2 DEEL 1: beknopt mobiliteitsonderzoek 
 
Dit eerste deel van het mobiliteitsonderzoek bespreekt de te verwachten verkeersgeneratie 
verbonden aan de verhoging van het ruimtelijke rendement zoals opgenomen in het RUP 
Hendrik Heymanplein. Aan de hand van de kencijfers uit het richtlijnenboek  MER/MOBER 
(versie 2018) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken wordt de productie en 
attractie bepaald, alsook de te verwachten ritdistributie. Deze verkeersgeneratie wordt 
vervolgens in best case en worst case scenario bekeken.  
 

2.1 Mobiliteitsprofiel 

 
Om een zicht te krijgen op de te verwachten aantallen gebruikers (bewoners, bezoekers, 
werknemers,…) binnen de projectzone wordt een mobiliteitsprofiel opgesteld. Aangezien dit 
over een toekomstige situatie gaat, is de vaststelling van het mobiliteitsprofiel altijd een 
inschatting of een berekening.  
Het mobiliteitsprofiel wordt opgemaakt aan de hand van volgend 4-stappen model: 
 
1. Productie en attractie  
2. Herkomsten en bestemmingen 
3. Modal split (vervoerswijzekeuze) 
4. Ritdistributie 
 

2.1.1 Productie en attractie  

 
Hoeveel verplaatsingen genereert het project (in- en uitgaand)? 
 
Om een inschatting te maken van de verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt van algemene 
kencijfers1 en extrapolatie van het huidige gebruik2.  
 
Het RUP gaat uit van twee scenario’s, waarbij de parkeernood in een minimaal scenario en in 
een maximaal scenario worden berekend. Er wordt hierbij uitgegaan van de in de conceptstudie 
voorgestelde bruto vloeroppervlaktes en de kencijfers volgens CROW. 
Resultaat van dit onderzoek duidde op een totaal van minimaal 224 parkeerplaatsen voor de 
gehele site en maximaal 297 parkeerplaatsen.  
 

 
1 Bron: MOBER richtlijnenboek 2018 
2 Bron: RUP Hendrik Heymanplein 
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Verkeersgeneratie Minimaal Maximaal 

Supermarkt 36 63 

Appartementen 48 84 

ACV 88 88 

ING 36 36 

TOTAAL 208 271 

 
 

 
Figuur 2: programma project (bron foto: RUP H. Heymanplein) 

2.1.1.1 Verkeersgeneratie wonen  

 
Binnen het project zijn volgende functies kenmerkend voor de verkeersgeneratie:  
supermarkt, ING, ACV en de woningen.  
Het project voorziet een woonprogramma met een BVO van 5535m² met 44 appartementen. De 
totale oppervlakte per appartement is gemiddeld 126m². Om de verkeersgeneratie te berekenen 
wordt beroep gedaan op de kencijfers uit het MOBER richtlijnenboek. Rekening houdende met 
de kencijfers omtrent de gemiddelde gezinsgrootte voor een Regionaal Stedelijk Gebied wordt 
een inwonerstotaal aangenomen van 103.  
Vervolgens wordt rekening gehouden met de gemiddelde dagelijkse woning gerelateerde 
verplaatsingen per inwoner (2,31) volgens het richtlijnenboek. Er wordt hierbij geen onderscheid 
gemaakt tussen verplaatsingen gelinkt aan woon-werk of woon-school. Bezoekers genereren 
een totaal aan 0,25 bezoekers per woongelegenheid per dag. Voorliggend project genereert 
een totaal van 11 bezoekers op dagbasis.  
 
Totale verkeersgeneratie voor wonen (per inwoner, op dagbasis, inclusief bezoek) 
Komt neer op 248 verplaatsingen op dagbasis.  
 
De modal split voor wonen gerelateerde verplaatsen bedraag volgens de kencijfers 57,80%. 
Deze modal split wordt – gezien de locatie en de duurzame ambities van de het project – verder 
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als worst case scenario behandeld. Een best case scenario heeft een duurzamere modal split, 
er wordt aangenomen dat 36% van de verplaatsingen gerelateerd aan wonen, met de wagen 
gebeuren. Worst case komt dit neer op een totaal van 137 wagens per dag, best case zijn dat 
er 85. Tijdens het drukste ochtendspitsuur (8 uur) rijden worst case maximaal 21 wagens de site 
uit en 13 wagens in, best case zijn dat 4 uitrijdende wagens en 2 inrijdende. Tijdens het drukste 
avondspitsuur (17 uur) rijden worst case 19 wagens de site in en 6 wagens uit, best case zijn er 
12 inrijdende voertuigen en 4 uitrijdende.  
De bezoekers genereren een totaal van 11 bezoekers op dagbasis. De modal split voor het 
bezoeken van wonen is op basis van de kencijfers 69%. Deze modal split wordt verder gebruikt 
als worst case. In een best case scenario wordt een duurzamere modal split aangenomen van 
45%. Worst case komt dit neer op een totaal van 8 wagens op dagbasis, best case zijn er 5 
wagens. Tijdens de drukste spitsuren zijn er worst case geen wagens te verwachten tijdens het 
drukste ochtendspitsuur (8 uur) en 2 wagens tijdens het drukste avondspitsuur (17 uur), één in 
elke rijrichting. Best case zijn er tijdens de spitsen geen bijkomende wagens van bezoekers van 
wonen te verwachten.  
 

2.1.1.2 Verkeersgeneratie supermarkt  

 
De supermarkt heeft een oppervlakte van 1420m². 
De kencijfers omtrent supermarkten gaan uit van een gemiddeld aantal VTE/100m² van 2,25. 
Het aantal werknemers van de supermarkt bedraagt desgevallend 32 VTE. 
Het aantal bezoekers per dag per 100m² BVO wordt geraamd op 54,9 bezoekers. De 
supermarkt genereert een bezoekersaantal van 780 bezoekers per dag.  
Deze cijfers houden enkel rekening met ‘gewone’ weken. Specifieke piekperiodes (solden, 
koopzondagen,…), worden buiten beschouwing gelaten. De kencijfers gaan ervan uit dat voor 
winkels voor dagelijkse aankopen de pieken kunnen oplopen tot ongeveer 150% van een 
gemiddelde dag. Voor winkels voor occasionele aankopen (kledij, meubels, planten,…) kan het 
verschil tussen piek- en dalperiodes veel sterker oplopen. Hiervoor is echter geen  
éénduidig cijfer te geven. 
 
Totale verkeersgeneratie voor de supermarkt bedraagt 812 verplaatsingen per dag. 
 
De modal split voor werknemers van winkelen bedraagt worst case 81%, best case wordt een 
aanname gedaan van 70%. Gerekend met een aanwezigheidsgraad van 70% bedraagt de 
verkeersgeneratie van het aantal werknemers in worst case scenario 18 wagens, best case zijn 
dit 16 wagens. Gerekend met een aanwezigheidsgraad van 50% bedraagt de 
verkeersgeneratie van de werknemers in worst case scenario 13 wagens, en in best scenario 
11 wagens.  
 
De modal split voor winkelen in Regionaal Stedelijk Gebied bedraagt volgens de kencijfers 53% 
(38% is autobestuurder, 15% is autopassagier). Deze modal split aanschouwen we als worst 
case scenario. Een meer duurzame modal split raamt het autogebruik gerelateerd aan winkelen 
op 33% (25% als bestuurder en 8% als passagier).  
De verkeersgeneratie van winkelbezoek wordt geraamd op worst case 413 wagens op dagbasis 
en 257 wagens in best case scenario.  
De drukste winkelbezoekdag is duidelijk een zaterdag, met een absolute piek om 10 uur: 18% 
van de wagens rijdt de supermarkt in, terwijl 14% van het verkeer uitrijdend is. Worst case komt 
dit neer op 74 inrijdende wagens en 58 uitrijdende wagens, best zijn er 46 inrijdende wagens en 
36 uitrijdende wagens.  
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Tijdens het drukste ochtendspitsuur (8 uur) tijdens de werkweek, zijn er worst case 21 
inrijdende voertuigen en 12 uitrijdende. Best case zijn er 13 inrijdende en 8 uitrijdende 
voertuigen tijdens de ochtendspits. Tijdens de avondspits zijn er tijdens het drukste uur (17 uur) 
worst case 29 inrijdende en 37 uitrijdende voertuigen, best case zijn 18 inrijdende en 23 
uitrijdende voertuigen.  

2.1.1.3 Verkeersgeneratie diensten (ING– ACV) 

 
Om de verkeersgeneratie van de diensten te bepalen gaan we uit van de richtcijfers inzake 
parkeren (zie 2.1). De oppervlaktes van deze diensten zijn echter niet gekend.  
 
Deze studie gaat uit van de parkeerbehoefte zoals opgenomen in het RUP. Hierbij wordt een 
totaal van 36 parkeerplaatsen voor ING voorzien, ACV heeft parkeerbehoefte van 88 
parkeerplaatsen.  
 
Het aantal zakelijke bezoekers van kantoren met loketfunctie wordt gemiddeld geraamd op 
minimum 0,125 bezoekers/werknemer en maximum 0,313 bezoekers/werknemer.  
Gerekend met de voorziene parkeerplaatsen, ontstaat een verkeersgeneratie van bezoekers 
met de wagen voor ACV van minimaal 11 en maximaal 28 bezoekers op dagbasis. n ING 
ontvangt minimaal 5 en maximaal 11 bezoekers op dagbasis met de wagen. 
De bezoekers van de verschillende kantoren samen produceren een verkeersgeneratie van 
minimaal 16 voertuigen op dagbasis en maximaal 39 voertuigen. De ritproductie voor 
kantoorbezoek bedraagt tijdens het drukste ochtendspitsuur (8 uur) worst case 4 inrijdende 
voertuigen en 2 uitrijdende voertuigen. Best case zijn er 2 inrijdende voertuigen en 1 uitrijdend 
voertuig. Tijdens de drukste avondspits (17 uur) zijn er worst case 4 uitrijdende voertuigen en 2 
inrijdende, best case is er 1 uitrijdend en 1 inrijdend voertuig.  
 
De verkeersgeneratie van de werknemers kan berekend worden door het aantal voorziene 
parkeerplaatsen te verminderen met het aantal bezoekers. 
De verkeersgeneratie van ACV bedraagt minimaal 60 werknemers, maximaal 77. Voor ING zijn 
er minimaal 25 en maximaal 32 verplaatsingen door werknemers.  
De modal split voor werk-gerelateerde verplaatsing voor Regionaal Stedelijk Gebied bedraagt 
59% als autobestuurder en 5% als autopassagier, in totaal 64%. Een meer duurzaam scenario 
gaat uit van een modal split van 45% voor werk-gerelateerde verplaatsingen op deze locatie.  
Deze laatste aanname wordt meegenomen als best case scenario. 
 
De verkeersgeneratie voor werknemers ACV bedraagt desgevallend minimaal 82 en maximaal 
105, voor ING minimaal 38 en maximaal 49. 
 
De totale verkeersgeneratie voor diensten bedraagt in een duurzaam scenario 139 
verplaatsingen per dag en in worst case scenario 200 verplaatsingen per dag.  
 
De werknemers van de verschillende diensten samen produceren worst case een 
verkeersgeneratie van 109 voertuigen per dag en best case 85 voertuigen per dag.  
De ritproductie tijdens de week voor kantoren bedraagt tijdens het drukste ochtendspitsuur (8 
uur) 34% inrijdende voertuigen en tijdens het drukste avondspitsuur (17 uur) 22% uitrijdende 
voertuigen. De totale ritproductie bedraagt dan worst case 37 voertuigen in, 1 voertuig uit 
tijdens de ochtendspits en best case 29 voertuigen in en 1 voertuig uit. Tijdens de avondspits 
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(17 uur) domineert de uitrijdende beweging, met worst case 24 voertuigen uit en 1 voertuig in, 
best case rijden 19 voertuigen uit en 1 voertuig in.  
 

2.1.2 Herkomsten en bestemmingen  

 
Van waar komt het ingaand verkeer en waarheen rijdt het uitgaand verkeer?  
 
De herkomsten en bestemmingen van gelinkt aan de functies binnen het studiegebied zijn 
ongekend. Vermoedelijk zijn dit, gezien de ligging van de zone, meestal inwoners uit het 
centrum of de ruimere buurt rond het centrum. Enkel de kantoren van ACV en ING kunnen 
sporadisch verkeer van verder gelegen polen aantrekken.  
Exacte herkomsten en bestemmingen zijn echter binnen deze fase niet te achterhalen. 
 
Gezien de toekomstige invulling van het Hendrik Heymanplein en de link met de markt en het 
ruimere centrumgebied, kan wel iets gezegd worden over de gewenste herkomsten en 
bestemmingen. 
De herkomsten en bestemmingen van bezoekers van de site zijn immers van belang voor de 
raming van de modal split: op welke manier komen bezoekers naar de site?  
Het project beoogt een parkachtige omgeving, waar het verkeer wordt geknipt om de 
leefbaarheid te verhogen. Er kan bijgevolg worden aangenomen dat meer duurzame 
verbindingen naar de site (te voet, met de fiets of de bus) niet enkel gewenst maar tevens 
noodzakelijk zijn om de gestelde doelstellingen te bereiken. Een modal split in het voordeel van 
duurzame vervoerswijzen behoort bijgevolg tot de mogelijkheden.  
 

2.1.3 Raming modal split (vervoerswijzekeuze)  

 
Welke vervoermiddelen worden gebruikt? 
 
Net zoals bij de productie en de attractie zijn er verschillende mogelijkheden om een raming van 
de modal split te maken. Het huidige gebruik kan geteld en geëxtrapoleerd worden, een 
vergelijkbaar project met kencijfers kan gebruikt worden of algemene kencijfers kunnen gebruikt 
worden. Deze kencijfers zijn slechts richtcijfers, mits motivatie mag hiervan afgeweken worden.  
 
Gezien de invulling van het project en de duurzame doelstelling die eraan verbonden worden, 
gaat voorliggende studie uit van een worst case scenario en een best case scenario. Het worst 
case scenario gebruikt de kencijfers uit het richtlijnenboek, het best case scenario gebruikt 
aannames om tot een duurzamere modal split te komen.  
 
Voorliggend onderzoek hanteert volgende kencijfers (worst case) en aannames (best case): 
 

MODAL SPLIT auto Worst Case Best Case 

Wonen 
Wonen bezoek 

58% 
69% 

36% 
45% 

Winkelen werknemers 
Winkelen bezoekers 

81% 
53% 

70% 
33% 

Kantoren werknemers 
Kantoren bezoekers 

64% 
80% 

45% 
80% 
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2.1.4 Ritdistributie 

 
Wat zijn de tijdstippen en routes waarover de verplaatsingen met de diverse vervoerswijzen 
worden afgewikkeld? 
 

1) Bewoners 
De ritdistributie van bewoners tijdens weekdagen bedraagt tijdens het drukste ochtendspitsuur 
(8u) 15,6% uitwaartse bewegingen en 2,6% inwaartse bewegingen. Tijdens de drukste 
avondspits (17u) bewegen 13,7% van de bewoners zich inwaarts en 4,5% uitwaarts.  
  

2) Bezoeken van woningen 
Het bezoek van woningen tijdens een werkweek kent inwaarts een maximum van 11,1% om 
14u en een maximum uitwaarts van 11,6% om 17u. Tijdens het drukste ochtendspitsuur (8u) 
bedraagt de verplaatsing in functie van woningbezoek inwaarts 3,3% en uitwaarts 1,3%. Tijdens 
het drukste avondspitsuur (17u) rijdt 11,6% van de bezoekers uitwaarts en 7,8% inwaarts.  
 

3)  Supermarkt bezoeken 
De winkelgerelateerde verplaatsingen kennen met 22% een piek op zaterdag. Tijdens 
weekdagen bedraagt de verdeling van winkelgerelateerde verplaatsingen voor supermarkten 
gemiddeld 15%. Gezien voorliggende studie de maximale verkeersimpact tijdens de drukste 
periode in beeld wil brengen, wordt enkel rekening gehouden met de kencijfers tijdens 
weekdagen. 
 

4)  Diensten bezoeken 
Het bezoek van diensten tijdens een werkweek kent inwaarts een maximum van 12% om 10u 
en een maximum uitwaarts van 11% om 16u. Tijdens het drukste ochtendspitsuur (8u) bedraagt 
de zakelijk gerelateerde verplaatsing inwaarts 10% en uitwaarts 4%. Tijdens het drukste 
avondspitsuur (17u) rijdt 9% uitwaarts en 4% inwaarts.  
 
 
Samenvattende tabel verkeersgeneratie project: 
Het totale mobiliteitsprofiel van het project genereert tijdens de ochtendspits in worst case 
scenario een totaal van 93 inrijdende en 36 uitrijdende voertuigen.  
In het best case scenario zijn er tijdens de ochtendspits 62 inrijdende en 14 uitrijdende 
voertuigen.  
De avondspits is het drukst, met worst case 52 inrijdende en 90 uitrijdende voertuigen. Best 
case zijn er tijdens de avondspits 32 inrijdende en 63 uitrijdende voertuigen.  
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2.2 Confrontatie bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel 

 
De meest opvallende en belangrijkste knelpunten en effecten die voortvloeien uit de 
confrontatie van het bereikbaarheidsprofiel en het mobiliteitsprofiel worden hierna opgesomd: 
 

- Voornaamste knelpunt betreft de in- en uitrit. Er is immers slechts één ontsluitingsweg. In 
functie van calamiteiten (bvb. een ongeval ter hoogte van deze in- en uitrit) is dit een 
potentieel risico.  
 

-  De ontsluiting van de ondergrondse parking wordt gecombineerd met de in- en uitrit die 
aantakt op de openbare wegenis van het Hendrik Heymanplein. De combinatie hiervan 
levert mogelijks conflicten op tussen voetgangers, fietsers en autoverkeer. Een 
alternatieve toegangsweg, of een fysiek afgescheiden zone voor zachte weggebruikers 
is wenselijk. Laden en lossen wordt tevens gecombineerd langs deze in- en uitrit. 
Bijkomend moet vrachtverkeer in verscheidene bewegingen manoeuvreren om de laad- 
en loskaai te bereiken. Gezien de beperkte ruimte zijn flankerende maatregelen voor 
vrachtverkeer gewenst.  
 

- Het worst case scenario gaat uit van een totaal van 129 wagens tijdens het drukste 
ochtendspitsuur en 142 wagens tijdens het drukste avondspitsuur langs de 
toegangsweg. Dit komt neer op 2,2 wagens per minuut tijdens de ochtendspits en 2,4 
wagens per minuut tijdens de avondspits. De afstand van het kruispunt Parklaan tot aan 
de inrit van het project is circa 40 meter. Om de restcapaciteit van het kruispunt te 
kennen in welke bijkomend verkeer vanuit de projectsite al dan niet gewenst is, werd 
een microsimulatie uitgevoerd (zie deel 2). 
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- De draaicirkels om de in- en uitrit naar de ondergrondse parkeergarage te rijden moeten 
in detail bekeken worden. Het voornaamste knelpunt betreft de vrije zone voor 
voetgangers en fietsers langs deze doorgang.  

 

2.3 Milderende maatregelen 

 
Hoewel niet alle verkeerstechnische en infrastructurele details van het wegenisontwerp gekend 
zijn, is het duidelijk dat het project enkele knelpunten met zich meedraagt. Voornaamste 
knelpunt betreft de gecombineerde in- en uitrit voor alle modi (voetgangers, fietsers, auto’s en 
vrachtverkeer). Een andere belangrijk knelpunt betreft het ontbreken van gegevens over de 
restcapaciteit, hiervoor wordt een microsimulatie toegevoegd (zie deel 2). 
 
Gezien de nadruk van het project een duurzame ontwikkeling betreft, kan gestreefd worden 
naar de modal split met de meest duurzame verkeersgeneratie, het best case scenario. Hierbij 
worden minder auto’s verwacht en dus ook minder parkeerplaatsen voorzien. Dit kan op 
verschillende manieren bekomen worden:  
 

- Het autobezit gelinkt aan wonen kan ingeperkt worden. Door minder parkeerplaatsen 
voor inwoners te voorzien, zijn deze immers genoodzaakt alternatieven te gebruiken. 
Openbaar vervoer is talrijk aanwezig in de onmiddellijke nabijheid. Een belangrijk 
aspect hierbij is de mogelijkheid tot fietsparkeren voor inwoners. Het project voorziet 
daarom beter in comfortabele, veilige fietsenstallingen. De fietsenstallingen voor 
bewoners zijn idealiter binnen het wooncomplex, beveiligd en makkelijk bereikbaar met 
verschillende types fietsen (standaard fietsen, bakfietsen en eventueel extra beveiligde 
stalplaatsen voor duurdere exemplaren – bvb. racefietsen). Fietsenstallingen voor 
bezoekers bevinden zich idealiter eveneens binnen het terrein en zijn zeker overdekt. 
Elke fietsenstalling voorziet idealiter eveneens mogelijkheden om elektrische fietsen te 
laden. Om in te spelen op het autobezit kan de gemeente binnen de projectzone een 
systeem van autodelen overwegen. Op die manier kan gunstig worden ingespeeld op 
de parkeerbehoefte.  
 

- Werknemers van de verschillende diensten en de supermarkt kunnen door middel van 
mobiliteitsmanagementmaatregelen gestimuleerd worden om alternatieve 
verplaatsingswijzen te gebruiken. Door de opmaak van een bedrijfsvervoerplan 
kunnen deze diensten de verplaatsingswijzen van hun werknemers in kaart brengen. 
Elke werknemer krijgt dan de voor hem/haar meest duurzame alternatieven aangereikt. 
Maatregelen zoals fietsvergoedingen, douches voor werknemers die met de fiets 
komen, het aanbieden van (elektrische) bedrijfsfietsen, promoten van telewerken en 
carpooling of terugbetaling van het abonnement van De Lijn, kunnen als instrument ter 
overtuiging dienen. 
 

- Laden en lossen in functie van de supermarkt wordt best geregeld tijdens verkeersluwe 
momenten; buiten de spitsuren. Door venstertijden op te leggen kan het vrachtverkeer 
buiten deze zone gehouden worden. Tevens is het noodzakelijk de zone waar 
vrachtwagens manoeuvreren te scheiden van de looproutes van voetgangers. De 
vrachtwagens moeten immers achteruit manoeuvreren, dodehoekongevallen moeten 
vermeden worden. De manoeuvreerzone van het vrachtverkeer kan eventueel door een 
verschillende materiaalgebruik gekenmerkt worden, of zelfs fysiek worden afgescheiden 
van de looproutes door middel van verticale elementen, bijvoorbeeld heggenblokken.  
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3 DEEL 2: Microsimulatie 
 

3.1 Inleiding  

 
 Het doel van deze opdracht bestaat eruit om, aan de hand van microsimulaties in het  
softwarepakket Vissim, een beeld te krijgen van de mobiliteitseffecten die zich mogelijks zullen  
voordoen als gevolg van een additionele verkeersgeneratie, voortvloeiend uit de 
vooropgestelde ontwikkelingen zoals voorzien in het RUP Hendrik Heymanplein.  
 
Voor de microsimulatie wordt hierbij de focus gelegd op het nabijgelegen (maatgevende)  
kruispunt Grote Markt x Parklaan x Heymanplein. Het betreft hier een lichtengeregeld kruispunt,  
waarbij er voor zowel de ochtend- als avondspits, op basis van beschikbare gegevens en waar  
nodig aangevuld met aannames, een simulatie wordt uitgevoerd. 
 

 
 
Concreet komt het er op neer dat er 3 varianten bestudeerd worden:  
- de bestaande toestand (BT) = situatie zoals momenteel van kracht  
- de referentietoestand (REF) = aanpassing BT d.m.v. knip Grote Markt  
(de Grote Markt is in deze variant enkel nog bereikbaar voor het in-/uitrijden van de  
ondergrondse parking, voor leveringen of voor busverkeer; doorgaand verkeer is niet  
langer mogelijk)  
- de doorrekening van het ontwikkelingsscenario zoals voorzien in het RUP (SCEN)  
= REF + extra verkeersgeneratie t.g.v. ontwikkelingen uit RUP Heymanplein. 
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3.2 Stroomdiagrammen met verkeersintensiteiten  

3.2.1 Stroomdiagrammen bestaande toestand (BT)  

 
 Voor het opstellen van de stroomdiagrammen voor de bestaande toestand, werd er vertrokken  
van de beschikbare gegevens zoals deze door de stad Sint-Niklaas werden aangeleverd.   
 
 Waar nodig werden deze gegevens wel nog aangevuld met enkele aannames. Zo werd er  
bijvoorbeeld verondersteld dat:  
- de impact van het wijzigen van de centrumcirculatie  
op het kruispunt Grote Markt x Parklaan x Heymanplein als eerder beperkt (en dus  
verwaarloosbaar) mocht verondersteld worden  
- de fietsersaantallen geraamd konden worden o.b.v. gegevens over het aandeel  
fietsverkeer t.o.v. autoverkeer uit de stadsmonitor voor Sint-Niklaas (2017)  
- het busverkeer niet mee in de beschikbare telgegevens zat opgenomen en dus nog  
additioneel (o.b.v. de dienstregeling) moest worden toegevoegd   
- …  
 
De stroomdiagrammen die op die manier uiteindelijk konden worden opgesteld, zien er dan als  
volgt uit:  
 
- voor de ochtendspits: 
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- voor de avondspits: 
 

 
 

3.2.2 Stroomdiagrammen referentietoestand (REF)  

 
 Wordt er vervolgens gekeken naar de referentietoestand (REF), dan vereist dit een aanpassing  
van de bestaande toestand (BT), waarbij de Grote Markt enkel nog bereikbaar is voor het in- 
/uitrijden van de ondergrondse parking, voor leveringen of voor busverkeer. Doorgaand verkeer  
is dus niet langer mogelijk.   
 
 Er wordt daarom uitgegaan van volgende aannames:  
 
 - het autoverkeer uit het noorden dat, komend van de Grote Markt, het kruispunt met het  
Heymanplein passeert, zal met 90% gereduceerd worden  
- het autoverkeer uit het zuiden dat, komend van de Parklaan, het kruispunt met het  
Heymanplein passeert, zal met 50% gereduceerd worden; de helft van dit verkeer rijdt  
door richting ondergrondse parking, de andere helft slaat linksaf richting Heymanplein  
- het autoverkeer uit het westen dat, komend van het Heymanplein, het kruispunt passeert  
zal zo worden aangepast dat:  
o al het autoverkeer dat in de BT naar links rijdt, in de referentietoestand naar rechts  
rijdt én met 50% afneemt (doorsteken richting noordelijke R42 is nu immers niet  
meer mogelijk via Grote Markt, dus kruispunt Grote Markt x Heymanplein zal ook  
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qua totaalaantallen minder verkeer trekken) 
 
o van al het autoverkeer dat in de BT op deze tak aanwezig is, er in de  
referentietoestand nog slechts 5% naar links rijdt (enkel nog verkeer richting inrit  
ondergrondse parking, geen verkeer meer richting noordelijke R42)  
- het voetgangers-, fietsers- en busverkeer wordt verondersteld onveranderd te blijven (want  
dit wordt in se niet beïnvloed door het knippen van de Grote Markt)  
 
 
Schematisch samengevat resulteert dit dan ook in onderstaande figuren: 
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En bijgevolg zien de stroomdiagrammen voor de referentietoestand (REF) er dan uit zoals  
hieronder weergegeven: 
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3.2.3 Stroomdiagrammen doorrekening scenario RUP (SCEN)  

 
Wordt er tot slot gekeken naar de doorrekening van het scenario (SCEN), dan vereist dit, t.o.v.  
de referentietoestand (REF), de toevoeging van een bijkomende verkeersgeneratie als gevolg  
van de ontwikkelingen zoals voorzien in het RUP Heymanplein.   
 
 Er wordt daarom uitgegaan van volgende aannames:  
 
- er wordt gerekend met de worst-case waarden qua additionele verkeersgeneratie zoals  
beschikbaar vanuit het reeds eerder uitgevoerde mobiliteitsonderzoek (zie deel 1 van deze 
nota): 
 

 
 
- van deze additionele verkeersgeneratie wordt verondersteld dat 75% zal ontsluiten via het  
kruispunt Grote Markt x Parklaan x Heymanplein (de overige 25% wordt verondersteld  
via een meer westelijke route aan/af te rijden en dus niet via bovengenoemd kruispunt te  
passeren)  
- er wordt tot slot nog voor gekozen om ook de voetgangers- en fietsersaantallen wat op te  
hogen (20%) vanwege een verhoogde aantrekkingskracht Grote Markt <=> Heymanplein  
(t.g.v. de beoogde herinrichting van het Heymanplein)  
 
  
 
Schematisch samengevat resulteert dit dan ook in onderstaande figuren: 



  

   

 
 

RAPPORT 
 
BEKNOPTE MOBILITEITSTOETS EN MICROSIMULATIE 

18 (27) 
 

 

 

 

 
 



  

   

 
 

RAPPORT 
 
BEKNOPTE MOBILITEITSTOETS EN MICROSIMULATIE 

19 (27) 
 

 

En bijgevolg zien de stroomdiagrammen voor de doorrekening van het scenario (SCEN) er dan  
uit zoals hieronder weergegeven: 
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3.3 Resultaten microsimulaties  

 

3.3.1 Microsimulaties bestaande toestand (BT)  

 
 De microsimulaties voor de bestaande toestand, werden opgebouwd op basis van de luchtfoto  
en het V-plan van de lichtenregeling. Dit resulteert uiteindelijk in onderstaande netwerkstructuur: 
 

 
 
Vervolgens werden er, voor zowel de ochtend- als de avondspits, telkens 10 simulatieruns  
uitgevoerd. 
 

3.3.1.1 Resultaten ochtendspits  

 
Kijkend naar de ochtendspits, kon er worden vastgesteld dat er zich geen noemenswaardige  
doorstromingsproblemen voordoen. Voertuigen geraken steeds in 1 of maximaal 2 cycli voorbij  
het kruispunt.   
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De bijhorende gemiddeldes en maxima voor de verliestijden en wachtrijlengtes worden  
samengevat in onderstaande tabel: 
 

 
 
 

3.3.1.2 Resultaten avondspits  

 
Ook de avondspits toont een sterk gelijkaardig beeld met opnieuw geen noemenswaardige  
doorstromingsproblemen en voertuigen die steeds in 1 of maximaal 2 cycli het kruispunt kunnen  
passeren. 
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De bijhorende gemiddeldes en maxima voor de verliestijden en wachtrijlengtes worden  
samengevat in onderstaande tabel: 
 

 
 

3.3.2 Microsimulaties referentietoestand (REF)  

 
 
De microsimulaties voor de referentietoestand verschillen qua netwerkstructuur van deze voor 
de bestaande toestand in de zin dat, komende van de Parklaan, nu ook een linksafslaande 
beweging richting Heymanplein is toegelaten (vanwege knip Grote Markt). Daarnaast is, om 
deze beweging op een veilige manier mogelijk te maken, uiteraard ook de lichtenregeling hierop 
aangepast.   
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3.3.2.1 Resultaten ochtendspits  

 
Kijkend naar de ochtendspits, is het zo dat er zich in de referentietoestand een vlottere  
doorstroming blijkt voor te doen dan in de bestaande toestand. Dit stemt ook overeen met de  
logische verwachting, aangezien er eenvoudigweg heel wat minder gemotoriseerd verkeer het  
kruispunt aandoet. Het is dan ook zo dat er zelden of nooit een voertuig meer dan 1 cyclus 
moet wachten.  
Deze vaststelling vertaalt zich vervolgens in de gemiddeldes en maxima voor de verliestijden en  
wachtrijlengtes, die worden samengevat in onderstaande tabel: 
 

 
 

3.3.2.2 Resultaten avondspits  

 
De avondspits toont opnieuw een sterk gelijkaardig beeld aan de ochtendspits, met een veel  
vlottere doorstroming in vergelijking met de bestaande toestand en zelden of nooit een voertuig  
dat meer dan 1 cyclus moet wachten. 
 
De gemiddeldes en maxima voor de verliestijden en wachtrijlengtes van de avondspits worden  
samengevat in onderstaande tabel: 
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3.3.3 Microsimulaties doorrekening scenario RUP (SCEN)  

 
De microsimulaties voor de doorrekening van het scenario (SCEN) verschillen qua  
netwerkstructuur van deze voor de referentietoestand in de zin dat nu de nieuwe in-/uitrit aan 
het Heymanplein van/naar de ACV-parking aan het netwerk is toegevoegd. Deze tak doet dus 
dienst als herkomst/bestemming voor het additioneel gegenereerde verkeer t.g.v. de 
ontwikkelingen zoals gepland in het RUP. Alle overige elementen zoals de kruispuntconfiguratie 
en lichtenregeling, blijven onveranderd.   
 

 
 

3.3.3.1 Resultaten ochtendspits  

 
Kijkend naar de ochtendspits, is het zo dat er zich in het scenario geen noemenswaardige  
verschillen blijken voor te doen in vergelijking met de referentietoestand. De verkeerstoename is  
namelijk niet van die aard dat er problemen optreden. Het positieve effect van de knip (BT =>  
REF) is ook duidelijk veel groter dan het negatieve effect van de extra verkeersgeneratie (REF  
=> SCEN). De doorstroming verloopt m.a.w. nauwelijks moeizamer dan in de referentietoestand  
en het gebeurt dus nog steeds zelden of nooit dat een voertuig meer dan 1 cyclus moet 
wachten.  
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Deze vaststelling vertaalt zich vervolgens in de gemiddeldes en maxima voor de verliestijden en  
wachtrijlengtes, die worden samengevat in onderstaande tabel: 
 

 
 

3.3.3.2 Resultaten avondspits  

 
De avondspits toont tot slot nogmaals een sterk gelijkaardig beeld aan de ochtendspits. Ook 
hier gelden dus dezelfde conclusies en mag er gesteld worden dat:  
- de doorstroming nauwelijks moeizamer verloopt dan in de referentietoestand.  
- zelden of nooit een voertuig meer dan 1 cyclus moet wachten.  
 
De gemiddeldes en maxima voor de verliestijden en wachtrijlengtes van de avondspits worden  
samengevat in onderstaande tabel: 
 

 
 
 
 

3.3.4 Conclusie  

 
Als centraal besluit van bovenstaande analyse mag er gesteld worden dat de verliestijden en  
wachtrijlengtes, doorheen de verschillende varianten (BT, REF en SCEN), steeds perfect 
normaal en acceptabel blijven.   
 
De simulaties tonen dus aan dat in een situatie met extra verkeersgeneratie t.g.v. de  
ontwikkelingen zoals voorzien in het RUP (=SCEN), evenals in de bestaande toestand (=BT) en  
de referentietoestand (=REF), er zich geen significante doorstromingsproblemen blijken voor te  
doen. 
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4 Besluit 
 
Bij het confronteren van het mobiliteitsprofiel met het bereikbaarheidsprofiel van de specifieke 
plek, kunnen we onderstaande belangrijke conclusies trekken. 
 
Gezien er slechts één enkele in- en uitrit voorzien wordt, moet voorzichtigheid geboden worden 
en wordt de ruimte op projectniveau best zeker in detail bekeken in functie van draaicirkels. De 
vrije ruimte voor voetgangers en fietsers mag hierbij niet in het gedrang komen, gezien de 
sterke voetgangerslink Grote Markt – Hendrik Heymanplein. Indien mogelijk kan voorzien 
worden in een tweede uitgang bij calamiteiten. 
 
Het is aangewezen beleidsmatig in te spelen op de vervoerswijzekeuze van inwoners, 
werknemers en bezoekers van de site om een duurzame modal split te bekomen. Enkele 
mobiliteitsmanagementmaatregelen zijn hiervoor aangewezen: 

• Ruime, overdekte en bewaakte fietsenstallingen voor verschillende fietstypes (standaard 
fietsen, bakfietsen, elektrische fietsen, racefietsen)  

• een systeem van autodelen waardoor minder autobezit en dus minder parkeerplaatsen 
noodzakelijk zijn. 

 
De verschillende kantoordiensten en de supermarkt kunnen voor hun werknemers (via een 
bedrijfsvervoerplan) alternatieven op maat voorstellen. Zo kunnen duurzame verplaatsingen met 
de fiets, openbaar vervoer of carpoolen gepromoot en beloond worden (bvb. door middel van 
fietsvergoeding, het aanbieden van (elektrische) bedrijfsfietsen, terugbetaling van het 
abonnement van De Lijn, het voorzien van douches voor werknemers die met de fiets 
komen,…).  
 
Laden en lossen wordt best georganiseerd buiten de spitsen, met venstertijden. Daarenboven 
dienen, omwille van de beperkte ruimte en het risico op dodehoekongevallen, de zones waar 
vrachtwagens achteruit moeten maneuvreren absoluut gescheiden worden van looproutes voor 
voetgangers. 
 
De simulaties tonen aan dat er zich zowel in de bestaande toestand en de referentietoestand 
als in een situatie met extra verkeersgeneratie ten gevolge van de ontwikkelingen zoals 
voorzien in het RUP, geen significante doorstromingsproblemen blijken voor te doen. De 
verliestijden en wachtrijlengtes blijven doorheen de varianten steeds perfect normaal en 
acceptabel. Er zal dus op het kruispunt Grote Markt x Parklaan x Hendrik Heymanplein zelden 
of nooit een voertuig lang moeten wachten. 
 
Afgaande op het gedane capaciteitsonderzoek kan ook gesteld worden dat de positieve 
effecten van de referentiesituatie op de Grote Markt als dusdanig zijn dat ook linksaf vanuit de 
site en linksaf naar de site in de toekomst geen probleem zou mogen vormen en er bijgevolg 
geen infrastructurele ingrepen nodig zullen zijn om deze linksaf bewegingen te vermijden. 
 


